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Minden eddigi rekord megdőlt a 2018-as 
Tiszai PET Kupán. Soha ennyi lelkes PET 
kalóz és ennyi hajó nem vette fel még a 
harcot a főként Ukrajnából és Romániából 
érkező PET-palack-áradat ellen.
Önkéntesként szerkesztőségünk néhány 
tagja is részt vett a megmérettetésen.



6. alkalommal rendezte meg a Természetfilm.hu Tudományos 
Filmműhely Egyesület, a Sonar Búvárcsoport és a Környezet-
védelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége az ország egyik 
legnagyobb folyótisztító akcióját, a Tiszai PET Kupát augusz-
tus 4–12. között. A 74 folyamkilométeres táv tartogatott meg-
lepetéseket a veterán kalózoknak. A Szatmárcseke–Tivadar, il-
letve a Tivadar–Jánd közötti szakaszokon a megszokottól el-
térően meglepően kevés hulladékot rejtett az ártér. Paradox 
módon ez csalódást okozott a versenyben részt vevő 20 hajó 
csapatának, hiszen annak ellenére, hogy a végső cél a Tisza 
megtisztítása, a PET Kupa mégiscsak egy verseny, ahol az a 
csapat győz, amelyik a legtöbb hulladékot gyűjti össze és ta-
possa laposra.

„Szerencsére” a Jándi-sziget már hozta a tőle elvártakat, és 
hatalmas mennyiségű hulladékot (PET-palackot, konzervdo-
bozokat, üvegeket), valamint szemetet (hungarocellt, törött já-
tékokat, fél pár papucsokat) rejtett a nehezen megközelíthető, 
sokszor embermagasságú csalánnal fedett ártér. Mint kide-
rült, csak az elő ző  á rhullá mok mozgattá k el a hulladé kokat, de 
itt, az első  fö ldrajzi akadá lyná l, a folyó mederbő l kiá lló  kis sziget 
csú csá ná l rengeteg halmozó dott fel. 

Habár szerkesztőségünk tagjai nem először vettek részt a 
PET Kupán, még nekik is meglepetést okozott a Tiszaszalka 
vonalában, a Szamos é s a Kraszna torkolata utá n a magas 
partfal mö gé , egé szen az erdő  mé lyé re lerakó dott hulladé k. 14 
önkéntes 3 óra leforgása alatt több mint 75 zsák hulladékot 

gyűjtött össze, majd nagy nehézségek árán, a kenukat párosá-
val összekötve, belőlük kezdetleges katamaránt alkotva juttat-
ták el az aznapi célállomásra, a Tiszaadonynál található la-
pályra.

A PET Kupa ideje alatt összesen közel 400 ember vett részt 
a gyűjtésben, köztük baráti társaságok, civil szervezetek 
(Aztakeservit Értékőr Egyesület, Ökologistic Alapítvány, WWF, 
Greenpeace Magyarország), önkormányzatok (Cigánd) és 
nagy vállalatok is (Henkel, Prezi, FŐTÁV, FŐTÁV-Komfort, Sie-
mens, NHKV Zrt.). Külön öröm, hogy ezúttal már két csapat ér-
kezett Kárpátaljáról: a visszatérő Papilio Környezetvédelmi 
Egyesület és most először a Kupás Ká rpá taljai Magyar Kul-
turá lis Szö vetsé g Ifjú sá gi Szervezet (KMKSZ ISZ). 



Egy sokszínű társaságban persze mindig akadnak problé-
mák, hol egy darázscsípés, hol egy napszúrás nehezítette a 
munkát, de kivétel nélkül minden csapat derekasan küzdött. 
Még akkor is újult erővel szálltak vízre másnap, amikor a lapá-
lyon alvás vadromantikájától visszahőköltek néhányan. 

A PET Kupa legnagyobb érdeme épp az, hogy különbözősé-
gük ellenére ezt a sok-sok embert összeköti a közös cél: sze-
retnének tenni valamit a környezetükért, nemcsak várnak a 
megoldásra, hanem aktívan dolgoznak is rajta. Ez egy olyan 

kaland, amely ha jár is néha nehéz pillanatokkal, fárasztó eve-
zésekkel, enyhe napszúrással, izomlázzal, mindez eltörpül az 
élmény mellett, amit a jó társaság, az új barátságok, a hangos 
nevetések, a tábortűz és a tiszai fürdőzés jelent.

VÉGEREDMÉNY
Augusztus 11-én a tiszamogyorósi végállomáson sor került az 
eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadásra. A legtöbb 
PETákot és ezzel a PET Kupát idén a JoinTisza 15 fős le-
gé nysé ge nyerte meg, akik 4 kontinens 8 orszá gá bó l (India, 
Marokkó , Amerikai Egyesü lt Á llamok, Egyesü lt Kirá lysá g, Szer-
bia, Szlová kia, Olaszorszá g, Norvé gia) é rkeztek a Felső -Tiszá  ra, 
hogy ví zü gyi, hulladé kos é s marketing-szaké rtelmü kkel segí t-
sé k az ö sszefogá st. A JOINTISZA projekt a Tisza ví zgyű jtő -
gazdá lkodá si terv aktualizá lá sá t é s a Duna Ré gió  Straté gia 
cé ljainak tá mogatá sá t szolgá lja, é s az Orszá gos Ví zü gyi Fő-
igazgató sá g, valamint a Kö zé p-Tisza-vidé ki Igazgató sá g kon-
zorciumá ban való sul meg. 

A 2. helyezett a tavalyi győztes, a Tilos Rá dió  hajó ja, míg a 3. 
az Obi-Wan Kenubi é s a Papilio közös hajója lett.

Az első alkalommal átadott Tisza Hő sei kü lö ndí jat a KMKSZ 
ISZ nyerte el, amelynek 6 fős csapata fejenké nt a legtö bb 
hulladé kot gyűjtötte. A különdíjat a PET Kupát támogató Ma-
gyar Á svá nyví z, Gyü mö lcslé  é s Ü dí tő ital Szö vetsé g (MAGYÜ SZ) 
ajánlotta fel az ajá ndé k palackpré sekkel együtt. 

ÖNKÉNTESSÉG ÉS HULLADÉKSORS
Külön ki kell emelni a közel 50 fáradhatatlan önkéntest. Nem-
csak az ártéri gyűjtés, de az esti és reggeli szelektálás és la-
posra taposás is az ő feladatuk volt, amellett, hogy a vissza-
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térő veterán önkéntesek még hajómentori feladatokat is el-
láttak. 

Az ő állhatatosságuk nélkül biztosan nem sikerült volna ezt 
az óriási, 10 (!) tonná nyi hulladékot összegyűjteni, szétválogat-
ni és feldolgozásra előkészíteni. A 2017-es évhez hasonlóan, 
ennek is közel a fele várhatóan alkalmas lesz hasznosításra, 
azaz benne marad az anyagkörforgásban, és értékes másod-
nyersanyagként hasznosulva, új termék készülhet belőle.

Nagy segí tsé g volt idé n a Felső -Tisza-vidé ki Ví zü gyi Igaz-
gató sá g á ltal biztosí tott ipari bá lá zó gé p, amelynek használata 
meggyorsí totta a munká t, és gazdasá gosabbá  tette a hulladé k 
szá llí tá sá t. A kupa szervező i folyamatosan keresik az innovatí v 
hasznosí tó cé geket, í gy akadtak a holland „Plastic Free Ocean” 
projektre, amelynek munkatársai tengeri és folyami hulladé kok 
hasznosí tá sá ra specializá ló dtak. Ennek kö szö nhető en aká r 
irodabú torkè nt is vé gezhetik a Tiszából kimentett palackok. 

Tová bbi hulladé kos é rdekessé g, hogy a Greenpeace ö nké n-
tesei a versenytő l fü ggetlenü l egy kü lö n „má rka vizs gá latot”, 
ú gynevezett „brand auditot” is vé geztek 80 zsáknyi ö ssze-
gyű jtö tt mű anyaghulladé kbó l. A 2878 palack körülbelül 80%-
áról a címke, illetve a felirat már lekopott, így nem volt azono-
sítható a gyártó.

Az azonosított 423 palack közel egynegyede, 96 db a Coca-
Cola terméke volt. Az öt legnagyobb szennyező között szere-
pelt még a Borszéki ásványvíz 49 db, a Viskovo ukrán ásvány-
víz 43 db, a PepsiCo 41 db és az ukrajnai Luzhanska ásványvíz 
39 db palackkal. Az azonosíthatatlan márkák között nagyon 
sok ukrán és román sörösflakon, valamint üdítős és ásványvi-
zes palack volt.

A Greenpeace hasonló márkavizsgálatokat végez a világ 
számos szennyezett helyszínén. A nemzetközi eredményeket 
október elején mutatják be.

A KUTATÁ SOK KUPÁ JA 
Idé n sem maradhatott el a szakmai program, amely ezú ttal a 
WaterScope International Zrt. online folyamatos ví zmonitoring-
eszkö zé vel való  ví zvizsgá lat volt. Holografikus eljá rá ssal elem-
zik a ví zmintá kat, és a napi riportokat interneten kü ldik el a la-
bo ra tó riumba. 

A PET Kupa ideje alatt ö sszesen 9 db 1 ó rá s mé ré st vé geztek 
kü lö nbö ző  ví zminta-vé telezé si mó don és pontokon: Tivadarná l, 
a Szamos felett, a Szamos alatt, a Szamosbó l, Tiszamo gyo-
ró s ná l a Tiszá bó l, illetve ö sszegyű lt habbó l é s iszapbó l a Sza-
mos alatt. 

A berendezé s a mé ré sek során felvett közel 5000 ho lo-
gramfelvé telen mintegy 12 000 objektumot talá lt. Ezek elem-
zé sé vel ré szletes informá ció k nyerhetők a Tisza ví zbioló giai 
á llapotá ró l. 

Má sik é rdekessé g a felszí ni vizekben megjelenő /vá ndorló  
mű anyagok felü leté n megtelepedő  mikrobakö zö ssé gek hazai 
felté rké pezé sé t kutató  projekt volt. A mikrobiá lis diverzitá s 
kutatá sa a Szent Istvá n Egyetem Akvakultú ra é s Kö rnyezet-
biztonsá gi Inté zete é s a Wessling Hungary Kft. szoros együ tt-
mű kö dé se révén való sul meg. A ré szletes eredmé nyek ismer-
tetése októ berben vá rható . 
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