
        
 

 

 

 

 

„Ottan némán, mozdulatlan álltam, 
Mintha gyökeret vert volna lábam. 

Lelkem édes, mély mámorba szédült 
A természet örök szépségétül. 

Oh természet, oh dicső természet! 
Mely nyelv merne versenyezni véled? 

Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz.” 

Petőfi Sándor: A Tisza (részlet) 

 

 

A 2017-es V. PET Kupa hivatalos programja 

 

Budapest, 2017. június 29.  

Természetfilm.hu Egyesület 

 

 

 

  



        
 

 
 
Szeretettel köszöntünk a fedélzeten, öveket kérjük becsatolni, hamarosan indulunk!  
A Kupához szükséges eszközök és kellékek listáját a „Jó, ha tudod!” menüből tudod 
letölteni. 
 
A változás lehetőségét természetesen fenntartjuk, mert ember tervez, Tisza végez! 

 

2017. június 29.  
CSÜTÖRTÖK 
  
Ibrány, a Placc, Tisza-parti 
szabadstrand 
https://goo.gl/maps/tJLrnib9FHp 

0. nap: A NAGY szedés! 
Hagyományos előszedést tart a PET Kupa, 
ahová önkéntesek jelentkezését várjuk.  

Találkozó: 2017. június 29-én (csütörtök), 
09:30-kor az ibrányi Tisza-parti 
szabadstrandon.  
Részletek: http://petkupa.hu/hu_HU/pet-kupa-0-nap-

a-nagy-eloszedes   

2017. június 30.  
PÉNTEK 
  
Dombrád, Tisza-parti 
szabadstrand 
Pacsirta u. 1, Dombrád, 4492 
  
https://goo.gl/maps/QPqrqhs2zQL2 

10:00 - Szervezők érkezése, korai PET 
hajósok érkezése 
  
PET Kupa stand építése 
Önkéntesek érkezése 
Hulladékgyűjtő rendszer kiépítése 
PET palackok előkészítése, kihelyezése az 
építés helyére 
Palackok beszállítása az Add Kölcsön a 
Pillepalackod kampány begyűjtőhelyeiről 
  
DOMBRÁD rekordkísérlet, a legnagyobb PET 
hajó rekordjának felállítása. 
PETényi vízrebocsátása 
  
14:00 - Korai csapatok érkezése 
Anyagbeszerzés azoknak, akik nem hoztak 
fedélzethez, felépítményhez anyagot. 
(Karászi Tüzép: Dombrád, Táncsics u. 73. 
45/565 028)  

19:00 - Vacsora  
  

2017. július 1. 
SZOMBAT  
 
Dombrád, Tisza-parti 
szabadstrand 
Pacsirta u. 1, Dombrád, 4492 

08:00 - Reggeli  
  
Csapatok érkezése, regisztráció 
Sátorverés 
PET hajóépítés 

http://petkupa.hu/hu_HU/jo-ha-tudod
https://goo.gl/maps/tJLrnib9FHp
http://petkupa.hu/hu_HU/pet-kupa-0-nap-a-nagy-eloszedes
http://petkupa.hu/hu_HU/pet-kupa-0-nap-a-nagy-eloszedes
https://goo.gl/maps/QPqrqhs2zQL2


        
 

  
https://goo.gl/maps/QPqrqhs2zQL2 

Anyagbeszerzés azoknak, akik nem hoztak 
fedélzethez, felépítményhez anyagot. 
(Karászi Tüzép, Dombrád, Táncsics u. 73., 
45/565 028, szombaton nyitva 07:30-13:00-
ig, javasolt telefonon egyeztetni velük, ha 
speciális igény van. Ügyintéző: Nagy 
Zsuzsanna) alternatív lehetőség: Tüzép, 
Ibrány 
  
13:00 - Ebéd 
  
PET hajóépítés 
Mikroműanyag monitorozás a PETényi 
fedélzetéről (Wessling Hungary) 
  
16:00 - Strandfoci 
PETKalózok vs. Dombrád, strandfoci 
  
19:00 - Vacsora 
  
19:30 - Ismerkedési est 
Bemutatkoznak a szervezők (PET Kalauz, 
PET Mester, PET Prof, PET Admin és PET 
Admirális köszöntője) 
Bemutatkoznak a PET hajóegységek (rövid 
kapitányi ismertető) 
Bemutatkozik a Tisza (Előadás a folyóról, a 
védett ártéri területekről) 
Kérdezz-felelek 
  

2017. július 2. 
VASÁRNAP 
  
Dombrád, Tisza-parti 
szabadstrand 
Pacsirta u. 1, Dombrád, 4492 
  
https://goo.gl/maps/QPqrqhs2zQL2 

08:00 - Reggeli 
  
Hajóépítés 
  
13:00 - Ebéd 
Bemutatkoznak a Vízimentők, avagy alapvető 
illemszabályok a Tiszával és a 
szemétvadászat balesetvédelmi és higiéniás 
vonatkozásai (Szabó Csaba “Sicu”, a PET 
Kupa vízi programjainak főszervezője, PET 
Tengernagy) 
Kérdezz-felelek, válaszol a PET Admin, a 
PET Admirális 
  
Elkészült hajók leszállítása a partra  
  
16:30 - Első PET hajó szemle 

https://goo.gl/maps/QPqrqhs2zQL2
https://goo.gl/maps/QPqrqhs2zQL2


        
 

A leggyorsabban elkészült PET hajók 
előrehozott vízirendőrségi szemléje, 
vízrebocsátási engedély kiadása 
  
További hajók leszállítása a partra 
  
17:00 - Dombrádi gyerekek látogatása, PET 
hajók megnézése, kipróbálása 
  
19:00 - Vacsora 
  

2017. július 3.  
HÉTFŐ 
  
Dombrád - Ibrány 
táv: 16 folyamkilométer 
  
Cél: Ibrány, a PLACC, 575 fkm 
  
https://www.facebook.com/placc.ibrany/ 
 
https://goo.gl/maps/tJLrnib9FHp 

  

07:00 - Előrehozott reggeli, úticsomagok és 
ivóvízkészlet átvétele 
  
táborbontás 
utolsó hajók leszállítása a partra, végső 
simítások a PET hajókon 
  
08:00 - PET hajók rendőrségi szemléje, PET 
kapitányok szondáztatása, vízrebocsátás 
  
10:00 - PET Kalauz köszöntő beszéde, a 
Tiszáról röviden, a PET Mester köszöntő 
beszéde, a napi kihívások ismertetése 
  
11:00 - RAJT 
  
PET hajózás, ebéd az úticsomagból 
  
PETÁK TIPP:  
Retro Rush + 110% halászlé! Az 579. 
folyamkilométernél halászcsárda 
Készíts emlékezetes fényképet a két nagy 
tölgyről, 
vagy a csárda politikai színezetű belső 
díszleteiről! A likejaid PETákokat érnek! 
  
17:00 - Befutás Ibrányba, szállásunk a 
PLACC (mennyei homoklapály) 
(https://www.facebook.com/placc.ibrany/) 
  
Összegyűjtött hulladékos zsákok leadása, 
sátorverés 
PETÁK TIPP:  
Palackok taposása, szelektálása, extra 
PETákgyűjtési lehetőség, keresd a PET 
profot! 

https://www.facebook.com/placc.ibrany/
https://goo.gl/maps/tJLrnib9FHp
https://www.facebook.com/placc.ibrany/


        
 

  
Figyelem: a túra legjobb homoklapálya! 
Strandprogramok a Tisza-parton kicsiknek és 
nagyoknak 
  
19:30 - Vacsora 
A partifecskék titokzatos élete - Dr. Szép 
Tibor kutató, főiskolai tanár előadása 
  

2017. július 4. 
KEDD 
  
Ibrány - Balsa 
táv: 17 folyamkilométer 
  
  
Cél: Balsa, kompkikötő, 557 fkm 
  
https://goo.gl/maps/1g8T7kEAjhw 

  

07:30 - Reggeli 
  
09:00 - PETákolás  
PET Kalauz és PET Mester összefoglalója az 
előző napi eredményekről, PETákosztás,  
Az Árvizek hasznáról és káráról - PET Kalauz 
Gyenes Károly rövid előadása az árvizekről 
a napi kihívás ismertetése, PET Kapitányok 
vízirendőri ellenőrzése 
  
09:30 - rajt 
  
Ebéd úticsomagból 
  
16:00 - Kikötés 
Komp alatt, bal part (balsai oldal) 
  
Összegyűjtött hulladékos zsákok leadása, 
sátorverés 
PETÁK TIPP: Palackok taposása, 
szelektálása, extra PETákgyűjtési lehetőség, 
keresd a PET profot! 
  
Vadregényeseknek szállás a Tisza parton 
sátorban. (WC a révészházban, kiállítás az 
Ökoturisztikai Központban) 
Kényeztetésre vágyóknak alternatív szállás a 
Carpio Family vendégházban 
  
17:00 - Gyerekprogramok és sportolás a 
CSŰR-ben (kivilágított sétány vezet hozzá a 
Tisza partról, cím: Szabolcsvezér u. 21, 
Balsa, 4468) 
Kovács Gábor muzsikus előadása 
Sportprogramok a strandon 

https://goo.gl/maps/1g8T7kEAjhw


        
 

Fagylaltozási lehetőség 
Tégelyes fagyi Gávavencsellőről 
Répási Gyula, Lilla fagyizó 

20:00 - Vacsora 

2017. július 5. 
SZERDA 
  
Balsa - Tokaj 
táv: 14 folyamkilométer 
  
Cél: Tokaj, Tiszapart  
  
  

07:30 - Reggeli 
  
táborbontás, pakolás 
  
09:00 - PETákolás  
PET Kalauz és PET Mester összefoglalója az 
előző napi eredményekről, 5 perc a Tiszáról: 
a szabályozás, PETákosztás, a napi kihívás 
ismertetése, PET Kapitányok vízirendőri 
ellenőrzése 
  
09:30 - rajt 
  
Ebéd úticsomagból 
  
PETÁK TIPP: 1000 éves földvár 
Szabolcsban, Kikötés a balparton, Facebook 
fotótipp 
  
16:00 - Egyesülés a Zöld Kör bodrogi kenus 
túrájával, közös ünnepélyes befutás Tokajra 
 
A befutónál minden karszalagos versenyző 
(akinek van saját pohara és bögréje), a Hajdú 
Serház vendége egy pohár jéghideg 
kézműves világos serre, amit helyben 
csapolnak nekünk: 
https://www.facebook.com/hajduserhaz/  
  
17:00 - Összegyűjtött hulladékos zsákok 
leadása, sátorverés 
PETÁK TIPP:  
Palackok taposása, szelektálása, extra 
PETákgyűjtési lehetőség, keresd a PET 
profot! 
  
19:30 - Vacsora 
20:00 - PETaSZTÁR - PET hajó csapatok 
tábortűz melletti tehetségkutató vetélkedője 

2017. július 6. 
CSÜTÖRTÖK 
  

A TISZA NAPJA TOKAJBAN 
  
07:30 - Reggeli 

https://www.facebook.com/hajduserhaz/


        
 

Tokaj 
  
Táv: 0 folyamkilométer, 
pihenőnap 
 
 
  

5 perc a Tiszáról (Hajózás, átkelés) a PET 
Kalauz ismertetője 
  
PETÁK TIPP: extra PETákgyűjtési 
lehetőségek azoknak, akik részt vesznek a 
délelőtti programokon 
  
10:00 - Fizikai ügyességi játékok a vállalkozó 
szellemű csapatoknak 
  
13:00 - Ebéd a kollégiumban 
  
PETÁK TIPP: extra PETákgyűjtési 
lehetőségek azoknak, akik részt vesznek a 
délutáni programokon 
  
Folyamatos kultúrprogramok, látnivalók: 
A tokaji vár ásatásai és leletei - Demján 
Szabolcs régész 
Hegyi túra a Nagy-Kopaszra - A kirándulást 
kedvelők helyi túravezetővel 
Tokaj város története - Zelenák István 
történész előadása a múzeumban 
A tokaji bor története és titkai - Mesél a 
Rákóczi pince, Porkoláb János és Dankó 
József előadása 
  
16:00 - Utánpótlás szervezés a PET 
Kalózoknak 
Az ifjúság tájékoztatása a PET Kupáról. PET 
hajószemle, ismerkedés a kalózokkal.  

17:30 - Sajtótájékoztató  
„Kalandok Tiszán és Bodrogon” címmel: 
Helyszín: Világörökségi Bormúzeum (3910 
Tokaj, Serház út 55.) 

PROGRAM 
felszólalnak: 

- a  Miniszterelnökségtől: Ötvös Sándor, 
Kárpátaljaért Felelős Kormánybiztosság 
Kirendeltségi Főosztályának Vezetője  

- a július 1-i mikroműanyag vizsgálat 
tapasztalatai – Bordós Gábor, WESSLING 
Hungary Kft.  



        
 

- a PET Kupa eredményei és tervei – Hankó 
Gergely, PET Kupa projektvezető 

- megszólal még a Köztársasági Elnöki 
Hivatal, és a Földművelésügyi Minisztérium 
képviselője (felkérés alatt) 

- élménybeszámoló és filmvetítés a PET 
Kalózok és a Zöld Kör részvételével (vetítés): 
részletek a PLASTIC PIRATES című 
dokumentumfilmből (vetítés). 

  
20:00 - vacsora 
  

2017. július 7.  
PÉNTEK 
  
Tokaj - Tiszaladány 
táv: 14 folyamkilométer 
  
Cél: Tiszaladány 

07:30 - Reggeli 
  
09:00 - PETákolás  
PET Kalauz és PET Mester összefoglalója az 
előző napi eredményekről, PETákosztás, a 
napi kihívás ismertetése, PET Kapitányok 
vízirendőri ellenőrzése. 5 perc a Tiszáról: a 
Fokgazdálkodás (PET Kalauz előadása) 
  
09:30 - rajt és hajó szépségverseny 
PETÁK TIPP: ha a hajódat szépen 
kicicomázod, ezen a délelőttön extra 
PETákokatt szerezhetsz. 
  
Ebéd úticsomagból 
  
Kikötési tipp: 
17.00 - kikötés, kipakolás 
A hajók fele a jobbparti pecahelyeken a hajók 
másik fele a balparti homokpadon köt ki. A 
hajók éjszakai őrzéséről polgárőrség 
gondoskodik, a tábor a parttól 1 km-re a 
sportpályán. WC, zuhanyzó a sportpálya 
mellett. 
  
17:00 - Összegyűjtött hulladékos zsákok 
leadása a parton, sátorverés a sportpályán, a 
parttól kb. 1000 méterre. 
PETÁK TIPP:  
Palackok taposása, szelektálása, extra 
PETákgyűjtési lehetőség, keresd a PET 
profot! 



        
 

  
19:30 - Vacsora 

2017. július 8.  
SZOMBAT  
Tiszaladány - Tiszalök 
táv: 10 folyamkilométer 
  
Cél: Tiszalök, Feketeszakáll 
Kalandpark és Strand 
http://www.feketeszakallkalandpark.hu/ 

  
  
  

07:30 - Reggeli 
  
09:00 - PETákolás  
PET Kalauz és PET Mester összefoglalója az 
előző napi eredményekről, PETákosztás, a 
napi kihívás ismertetése, PET Kapitányok 
vízirendőri ellenőrzése 
  
09:30 - rajt 
  
11:00 - PET Kalóz ütközet 
Hagyományos PET Kupa záró kihívás, vízi 
csata a PET hajóegységek között 
  
Ebéd úticsomagból 
  
17:00 - érkezés, kikötés, Tisza bal part, 
Strand öblében 
Összegyűjtött hulladékos zsákok leadása, 
sátorverés 
PETÁK TIPP:  
Palackok taposása, szelektálása, extra 
PETákgyűjtési lehetőség, keresd a PET 
profot! 
  
PET hajók bontásának megkezdése. 
Kenuk, mentőmellények, evezők leadása 
  
19:30 - Vacsora 
20:00 - PET Kupa átadási ünnepség 

2017. július 9.  
VASÁRNAP 
 
WWF a nagy ugrás 
  
búcsú 

07:30 - Reggeli 
 
11:00-tól a WWF bemelegítő programjai a 
Nagy Ugráshoz 
 
15:00 WWF Nagy Ugrás 
Ugorjunk együtt az élő folyókért! 

http://www.feketeszakallkalandpark.hu/


        
 

http://wwf.hu/big-jump  

 

PET hajók bontásának befejezése. 
Kenuk, mentőmellények, evezők leadása. 
  
  

 

További információk: 

PET Kupa Admiralitás – petkupa@gmail.com 

 

A 2017-es PET Kupa fő támogatója a Földművelésügyi Minisztérium 

 

 

 

 

„A Földművelésügyi Minisztérium a környezetvédelemért és a természetvédelemért való 

felelőssége keretében figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló új 

módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását. Kiemelt figyelmet és 

támogatást biztosít a hulladékkeletkezés megelőzésére, az önkéntesen szerveződő 

környezet- és természetkímélő kezdeményezések támogatására, amelyek a környezeti 

tudatosság fejlesztését szolgálják. Ezért is támogatjuk évek óta a PET Kupát, amely – a 

tiszai hulladékszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében mára már határokon 

átnyúló akcióvá vált.” 

http://wwf.hu/big-jump
mailto:petkupa@gmail.com

