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Húsz hajóból álló flotta vág neki a Tiszának

 A hároméves PET Kupa idén nyáron minden eddiginél nagyobb, csaknem 20 hajóból álló 
flottával vág neki a Tiszának július közepén, hogy felvegye a harcot a folyót minden évben 
sújtó pillepalack- és hulladékáradattal szemben.
 A PET Kupa célja, hogy felhívja a figyelmet a Tisza fokozódó szennyezésére - olvasható a 
program szervezői által az MTI-hez eljuttatott közleményben.
A szervezők évről évre egyre több hulladékot szednek ki a folyóból és ennek egyre nagyobb 
részét újrahasznosítják. Idén az akció során az ártérben található hulladékhegyek pontos 
helyzetét és méretét is felmérik.
A versenyt július 17. és 25. között rendezik meg. A hajóépítés és a rajt helyszíne a Felső-
Tisza, Vásárosnamény környékének Tisza-partja lesz, a cél pedig Cigánd, ahol minden évben 
ünnepséggel készülnek a PET hajók befutására. A verseny első két napja a szemétszedésről és 
a hajóépítésről szól, amelyet a hatnapos folyami szakasz követ.
A 2015-ös PET flotta összesen csaknem száz főből álló csapatai idén sokkal több hulladékot 
fognak kiszedni a folyóból, mint eddig bármikor, pedig tavaly is mintegy 10 ezer palacktól és 
más műanyag hulladéktól tisztították meg a vizet az önkéntesek.
Idén változik a hulladék kezelésének módja is: a palackok már a parton előválogatáson 
mennek keresztül, és rövid időn belül a lehető legnagyobb arányban újrahasznosítják ezeket.



A kupát egy rekord felállításával indította el Vereckei Ákos többszörös olimpiai bajnok 
kajakozó, a 2015-ös kupa védnöke, aki egy 100 százalékban pillepalackokból készült kajakba 
szállt, hogy felállítsa a magyar gyorsasági rekordot, és ezzel felhívja a figyelmet a 
magyarországi folyók állapotára. A rekordkísérlethez használt PET hajó, a CsakPET 2014-ben 
több mint 100 folyamkilométert tett meg a Tiszán, így nyerte el a PET Kupa leggyorsabb 
hajójának járó címet. Vereckei Ákos a szerdai rekordkísérlet során 2 perc 34,66 másodperces 
eredménnyel evezte le a 200 méteres távot Budapesten, az Újpesti-öbölben.
A kupa célja, hogy összekovácsolja a Tisza-menti települések közösségeit a folyó tisztán 
tartása érdekében. A szervezők a kezdeményezést a későbbiekben szeretnék egy határokon 
átnyúló, nemzetközi együttműködéssé bővíteni.

Az MTI-t/sajtóközleményt idéző online megjelenések:

inforadio.hu/ 
Húsz hajóból álló flotta vág neki a Tiszának
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-737001

evamagazin.hu/ 
Vereckei Ákos PET-palackokból készült kajakban szállt vízre
http://www.evamagazin.hu/psziche_tarsadalom/39775_pet_kupa_vereckei_akos.html

blikk.hu/ 
PET-palackokon hajózott az olimpiai bajnok
http://www.blikk.hu/blikk_sport/pet-palackokon-hajozott-az-olimpiai-bajnok-2372043

samsungsport.hu/ 
Ez az igazi újrahasznosítás: kajak palackokból, szó szerint
http://www.samsungsport.hu/vizisportok/20150624/ez-az-igazi-ujrahasznositas-kajak-
palackokbol-szo-szerint-fotok/

debmedia.hu/ 
Vereckei Ákos PET-palackokból készült kajakban szállt vízre
http://debmedia.hu/sport/2015/06/25/vereckei_kos_petpalackokbl_kszlt_kajakban_szllt_vzre

hajdú online/ 
Húsz hajóból álló flottával vág neki a Tiszának a PET kupa
http://www.haon.hu/husz-hajobol-allo-flottaval-vag-neki-a-tiszanak-a-pet-kupa/2862886

eco.hu
Húsz hajóból álló flotta vág neki a Tiszának
http://www.eco.hu/hir/husz-hajobol-allo-flotta-vag-neki-a-tiszanak/

bereghirek.hu
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Húsz hajóból álló flotta vág neki a Tiszának Vásárosnaménytól
http://beregihirek.hu/rendezvenyek/husz-hajobol-allo-flottaval-vag-neki-a-tiszanak-
vasarosnamenytol-3/Kiss_Barnabas.html

szuperinfo.hu
Húsz hajóból álló flottával vág neki a Tiszának a PET kupa
http://www.szuperinfo.hu/husz-hajobol-allo-flottaval-vag-neki-a-tiszanak-a-pet-kupa/2862886
Bővebb online megjelenések:

Magyar Nemzet online
http://mno.hu/sport/vereckei-akos-az-elso-szemethajo-rekorder-1292237

Vereckei Ákos az első szeméthajó-rekorder
szerző: Bucsy Levente, 2015. június 24., 

Új rekordot felállítva alig több mint két és fél perc alatt teljesítette PET palackokból épített 
hajójával Vereckei Ákos a 200 métert az Újpesti-öbölben. A csúcsbeállítás alkalmával szóra 
bírtuk az olimpiai bajnok kajakost, Tóth Pál fizikatanár pedig azt is elmondta, hogyan épül 
meg egy ilyen lélekvesztő – ezek tömegét küldik heteken belül a Tiszára szemetet szedni.

Az ember szinte szegedi Maty-éren érzi magát az Újpesti-öbölben. Kajakozó, kenuzó vagy 
éppen vízi alkalmatosságukat hurcoló-pucoló fiatalokkal találkozik lépten-nyomon. Egymást 
érik a kis mólók, a kacsákkal teljes idillt pedig csak nagy ritkán rondítja el egy-egy biztosan 
nagyon fontos embereket szállító motorcsónak. A szerda délelőtti edzések napsütéses rendjét 
törte meg egy furcsa rekordkísérlet. Vereckei Ákos kétszeres olimpiai és hatszoros 
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világbajnok kajakosunk durálta neki magát egy 200 méteres táv megtételének. De nem ám 
akármilyen hajóval: egy olyan ladikra huppant rá – életében először –, ami csupa ásványvizes 
(PET/pille-) palackból készült, még a „csomózását” is azok címkéiből oldották meg. Nem 
mellékesen pedig a tavalyi, alább részletezendő PET Kupa leggyorsabb hajója volt…

A jövőt reklámozzák
Vereckei kísérlete akár arra is jó lett volna, hogy valamilyen ásványvíz-forgalmazó csináljon 
magának hírverést, de nem erről volt szó. A Tisza megtisztítására vállalkozott két éve négy 
hajóval a Természetfilm Egyesület (Természetfilm.hu) tagjaiból verbuválódott PET Kalózok 
csapata, amely harmadjára már közel 20 egységgel – rajta 100 kalóz – együtt indul a július 17. 
és 25. közé kiírt PET Kupán. Útvonala a Vásárosnamény–Tiszaadony–Tiszamogyorós–
Zsurk–Tuzsér–Révleányvár–Cigánd állomássor, de a Méder Áron földkerülő szólóvitorlázó 
által „kormányzott” hajó tovább halad majd egészen a Duna vajdasági torkolatáig, hogy a fent  
említett szakaszon túl is feltérképezze a Tisza szennyezettségi állapotát, meghatározva a 
legszennyezettebb pontok helyét és az ott lévő szemét nagyságát.

A PET Kalózok első bevetése a Filmdzsungel megrázó kockáin (2013):
A Tiszai PET Kupát egy tokaji fecskefilmezés megdöbbentő élménye hívta életre 2009-ben. 
A Természetfilm.hu csapata a fecskék mellett egy hömpölygő szemétáradattal találta szemben 
magát... Háztartási hulladékok, állati tetemek és rengeteg műanyag pillepalack. „Mindig ez 
van. Áradáskor a Tisza szennyvizet szállít. A java külföldről jön, Ukrajnából, Romániából” – 
magyarázzák az összefüggő szemétfolyamot a helyiek. A lelkes csapat nem hagyta ennyiben a 
dolgot, 2013-ban kezdetét vette a kalózkodás. Az első tiszai PET-hajós Palkó István volt. A 
kezdeményezésről azóta filmsorozatot is forgattak. A civil indíttatású PET Kupa ereje a Tisza 
menti települések tenni akarásán is múlik.
30 ezer palackot pecázhatnak ki egy hét alatt

A túrán a gyorsaság mellett talán még fontosabb az, hogy az egységek szemetet fognak 
szedni.

– Körülbelül 20-30 ezer palack van, amit ez a csaknem 20 hajó ki tud szedni a vízből egy hét 
alatt – fogalmazta meg várakozásait Hankó Gergely, az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. képviselője 
a rekordkísérlet helyszínén, amit úgy számolt ki, hogy a tavalyi 8 hajó 10 ezer műanyag 
szemét kihalászásában jeleskedett. – Ezt mi minden este szelektálni fogjuk önkéntesekkel a 
Tisza partján. A térségi hulladékgazdálkodó ezeket a kupacokat ingyen és bérmentve fogja 
elszállítani a lerakóba, illetve a hasznosítható palackokat bálázni fogják és újrahasznosító 
cégeknek fogják továbbadni. Ennek az útját mi követni fogjuk – tett ígéretet a szemétügyben 
elkötelezett szakember.

Vereckei igazából a PET Kupának e szellemisége miatt csatlakozott a mozgalomhoz a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetségen keresztül, de könnyen rávették a szerdai rekordkísérletre is, aminek 
szigorúan véve igazi tétje nem volt, hiszen jelenleg nincs hivatalos 200 méteres PET-hajós 
világcsúcs – noha PET-ladikkal már a Csendes-óceánt is átszelték és a Dunán is volt már 
Waste Free Danube program…



– Nyilvánvalóan a szövetségnek sem mindegy, hogy milyen minőségű vízben fogunk 
lapátolni a jövőben, kézenfekvő volt, hogy csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Én mint 
híres személye a sportágnak, de úgy is mint egy 8 és egy 9 éves gyermek édesapja, úgy 
éreztem, hogy ez egy kellemes kikapcsolódás is, és a közvélemény figyelmét is jobban fel 
lehet hívni a környezetszennyezés problémájára. Együtt elmehet a család vízitúrázni, 
miközben a környezetvédelemről is sokat tanulunk. Én úgy nőttem fel, hogy ebből 
kimaradtam – fogalmaz az MNO érdeklődésére a magyar kajak-kenu sport csillaga.

Az újpesti rekord hitelesítéséhez aztán szükség volt ellenőrre, valamint két-két GPS-re is a 
tavaly már több mint 100 folyamkilométert megtett hajón, illetve Vereckein. Hogy 
kényelmesebb legyen a lélekvesztő, a bajnok egy-két palack kupakját indulás előtt letekerte – 
szívükhöz is kaptak a kalózok, amikor ezt utólag megtudták, hisz egy ilyen vízi járművet úgy 
hitelesítettek, ahogy elkészült, mint erre Zsíros László Róbert idei PET Mester külön felhívta 
az MNO figyelmét. Vereckei viszont megmagyarázta ezt: bezárt palackokon olyan, mintha 
legömbölyített téglákon ülne az ember.

Miből lesz a PET-hajó?
Amíg Vereckei „beülte” a hajót, Tóth Pál fizika- és matekszakos tanár szemléltette egy ilyen 
alkalmatosság elkészültét, különös tekintettel a palackok „kiképzésére”. Azt mondja, három 
módon lehet hajóépítésre alkalmassá tenni egy ásványvizes flakont.

– Először is használhatunk mínusz 76 fokos szárazjeget, vagyis szén-dioxidot, ebből egész 
kevés is elég a palackba, amit jól becsavarunk. Ezután a palackot már egyre nehezebb 
összenyomni, hisz amikor a szárazjég szublimál, gázzá alakul át és megnő a térfogata. A 
második eljáráshoz cseppfolyós nitrogént alkalmazunk, ami a közhiedelemmel ellentétben 
nem annyira veszélyes. Ez mínusz 196 fokon már felforr. Ha szükséges, utólag még kicsit 
csökkenthetjük is a palack nyomását a kupak kicsavarásával – ecseteli Tóth Pál. A harmadik 
eljáráshoz az egyesített gáztörvényt hívja segítségül: a palackban lévő levegőt kell lehűteni, s 
ha feltételezzük azt, hogy a palack térfogata nem fog jelentősen megváltozni, akkor a 
nyomása fog emelkedni – ahogy a palackban lévő levegő melegszik, amikor kivesszük a 
hidegből. A nitrogént csak arra használjuk ilyenkor, hogy a palackban lévő levegő gyorsabban 
lehűljön. Tóth Pál szerint ez a legegyszerűbb módszer a „téglák” kiképzésére. Számításai 
szerint durván 1,5-2 bar nyomás keletkezik a palackokban a szabad levegőn. Hogy ebből 
mennyi kell egy hajóhoz, azt könnyű kiszámolni, a végső, teherrel együttes kilogrammnyi 
össztömeggel azonos számú literrel kell számolni, amikor a palackmennyiséget beszerzik az 
építők. Egy egyliteres palack mintegy egy kiló tömeget tud a vízen tartani.

Hogy honnan származik a palack, az azért fontos kérdés, mert ma már nem nyúlhat bárki 
bármikor a hulladékhoz. A PET Kalózok – ma már – Tisza menti településektől hivatalos úton 
szerzik be a hajók alapanyagát, Vásárosnamény, Zsurk és Cigánd önkormányzatával ebben 
például már sikeresen működnek együtt. S miért éppen a Tisza? Sajnos teljesen kézenfekvő: 
kimagaslóan a legszennyezettebb vizünk, a mellékfolyóival együtt. Erre a területre 
fókuszálnak a PET Kalózok, először a szemét növekedésének megállításával, majd a 



csökkentés beindításával. Ez azonban több évtizedes munka is lehet, hisz a Tiszába 
Ukrajnából és Romániából is rengeteg háztartási hulladék kerül.

Az első rekord
Vereckei Ákos tehát Tóth Pál tanár úr robbantása után nekivágott a 200 méteres 
csúcskísérletnek, és némi motorcsónakos, valamint BKK-hajójáratos bezavarás ellenére 
teljesítette a távot, a helyi mérések szerint 2 perc 36 másodperc körüli idővel.

Lehet utánacsinálni.



ReCity
http://recity.hu/hegyen-volgyon/261-tisztul-a-tisza-munkaban-a-pet-kalozok

Tisztul a Tisza - Munkában a PET Kalózok
Szerző: ReCity Magazin, 2015. június 25. 

Idén harmadik alkalommal veszik fel a harcot a PET Kalózok a Tiszát sújtó pillepalack- és 
hulladékáradattal. A tavalyi 8 PET hajóhoz képest idén várhatóan már hússzal vágnak neki a 6 
napos folyótisztításnak.
 
A 3 éve a Természetfilm.hu csapata által elindított PET Kupa célja, hogy felhívja a figyelmet 
az egyik (ha nem a) legszennyezettebb folyónk, a Tisza állapotára.
A több hónapos program első - leghosszabb - szakaszában a PET palackok begyűjtése zajlik, 
melyben idén iskolások is segítettek az indulóknak.
A második szakasz a hajóépítésé, amikor a műanyag üvegekből strapabíró vízi járművek 
készülnek. Majd a hatnapos, 100 folyamkilóméteres táv megtétele következik, mely idő alatt 
minél több hulladéktól próbálják megtisztítani a folyót úgy, hogy annak nagy része 
újrafelhasználásra, illetve hasznosításra kerüljön. Emellett a szervezők a helyi közösségek, 
Tisza-menti települések bevonására és egybekovácsolására is nagy hangsúlyt fektetnek.

Miben lesz más az idei PET Kupa?
 
2015 egyik újdonsága, hogy a bevont szakértők folyamatosan monitorozzák majd az ártérben 
található hulladékhegyek pontos helyzetét és méretét, hogy elkészülhessen egy hiánypótló 
“hulladéktérkép”, rámutatva a kritikus helyszínekre és hulladékfajtákra. Ennek távlati célja, 
hogy megkezdődhessen egy határokon átnyúló, nemzetközi együttműködés az ismétlődő 
Tiszai PET-palack áradat megállítására, és a Tisza mellékfolyóinak kitisztítására. Hiszen 
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lássuk be, a folyó tisztítása csupán a probléma kezelése, de nem a megoldása! Amíg Ukrajna 
és Románia területéről ilyen nagy mennyiségben érkezik a szemét, addig a küzdelem árral 
szemben folyik.
 
A másik különbség a hulladék kezelésének módja lesz. Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. és az 
Önkéntes Alapítvány szervezésében önkéntesek válogatják szét a naponta begyűjtött 
hulladékokat, hasznosítható és nem hasznosítható frakciókra. Az elszállítást és a hasznosítható 
hulladékok kezelését és előkészítését a nyíregyházi telephelyű Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Nonprofit Kft. vállalta magára, óriási segítséget nyújtva ezzel a projekt 
hatékony megvalósításához.

Idén először a Tiszai PET Missziónak keresztelt hajó Cigánd után is folytatja útját Méder 
Áron földkerülő szólóvitorlázóval és Horváth Balázs újságíróval a fedélzetén. Céljuk, hogy 
egészen a Dunáig felmérjék a szennyezettség állapotát és bebizonyítsák, a PET hajók képesek 
nagy távolságok áthidalására – ergo vétek ilyen hasznos anyagot csak úgy eldobni.

Az eseménynek 2015-ben védnöke is lett a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, Vereckei 
Ákos személyében, aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hajóján részt is vesz a PET Kupán.

A közel húsz – cégek, városok, baráti társaságok által készített – PET hajó Vásárosnaményból 
indulva 30.000 pillepalack begyűjtését célozta meg. 

Dátum: 2015. július 17-25.
Útvonal: Vásárosnamény – Tiszaadony – Tiszamogyorós – Zsurk – Tuzsér – Révleányvár – 
Cigánd.
…………………………..
!!444!!!
Inpaktac/Hang+kép



Északkeletről jönnek az országba és nem tisztelik az ártereinket. Ezt az elképzelhetetlen 
mennyiségű pillepalackot igyekszik ártalmatlanítani a PET Kupa. Itt a XIII. IMPAKTÁK.
Huszonhárommilliónál is több jön belőle Romániából és Ukrajnából

http://sciencemeetup.444.hu/2015/06/26/huszonharommillional-is-tobb-jon-belole-
romaniabol-es-ukrajnabol/

National Geographic online 

Szemétszedésből kaland!
http://www.ng.hu/Fold/2015/05/08/Szemetszedesbol-kaland

Egyéb online megjelenés: 

szelektalok.hu
3. PET Kupa: többszörös rekorderek a Tisza “megmentői”
http://szelektalok.hu/3-pet-kupa-tobbszoros-rekorderek-a-tisza-megmentoi/

life.hu
Vereckei Ákosék olyan kajakot építettek, amilyet még sosem láttál
http://www.life.hu/news/20150624-vereckei-akos-muanyag-palackokon-kajakozott.html

…………………
Televízió megjelenések
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M1 élő adás a sajtótájékoztatóról
2015. június 24.



II. Média megjelenések a Kupa előtt
2015. július közepe

Petőfi TV

Műsor: Én vagyok itt, 1:00:27-től.
Beszélgetés az A38 hajón a szervező stábbal.
http://www.mediaklikk.hu/v…/en-vagyok-itt-2015-07-11-i-adas/

http://www.mediaklikk.hu/v
http://www.mediaklikk.hu/v


Duna TV

Műsor: Balatoni nyár, 1:29-től.
Molnár Attila Dávid és Vereckei Ákos szerepeltek a műsorban.
http://www.mediaklikk.hu/video/balatoni-nyar-2015-07-08-i-adas/

TV2

Műsor: Mokka
Reggelente a nyíregyházi fürdőből jelentkezett a Mokka. Itt volt vendég a tavalyi hajó női 
kapitánya és a helyi hulladékfeldolgozásban segítő cég képviselője.
https://www.youtube.com/watch?v=4ZzG7GQXcoM&feature=share

http://www.mediaklikk.hu/video/balatoni-nyar-2015-07-08-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/balatoni-nyar-2015-07-08-i-adas/
https://www.youtube.com/watch?v=4ZzG7GQXcoM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=4ZzG7GQXcoM&feature=share




III. Média megjelenések a Kupa alatt/végén
2015. július vége, augusztus eleje

MTI hírek:

Több mint 10 ezer pillepalackot gyűjtöttek eddig a PET Kupán

    Budapest, 2015. július 24., péntek (MTI) - Túl van a táv nehezén a harmadik tiszai PET 
Kupa 16 hajóból álló legénysége, amely négy nap alatt eddig több mint 10 ezer pillepalackot 
halászott ki a Tiszából, így már két nappal a verseny vége előtt megdőlt a tavaly gyűjtött 
szemétrekord.

    A kalózok pénteken vágtak neki az utolsó előtti napnak, hogy saját készítésű pillepalack 
hajóikkal megtegyék a Tuzsér és Révleányvár közötti 17 folyamkilométeres távot - közölték a 
szervezők az MTI-vel.
    A PET Kupa célja, hogy felhívja a figyelmet a Tisza fokozódó szennyezésére és eközben a 
"legénység" minél több pillepalackot szedjen össze a folyóból. A szemét túlnyomó része 
később újrafelhasználásra kerül.
    A verseny fontos célja az is, hogy egybekovácsolja a Tisza-menti települések lakosait, a 
helyi közösségeket. Az idei PET Kupán ott van a tavalyi nyertes Vásárosnamény csapata, és 
PET hajót indított Zsurk és Cigánd is.
    A projekt során a bevont szakértők monitorozzák az ártérben található hulladékhegyek 
pontos helyzetét és méretét is, hogy elkészülhessen egy hiánypótló hulladéktérkép, rámutatva 
a kritikus helyszínekre és hulladékfajtákra. Ennek távlati célja, hogy megkezdődhessen egy 
határokon átnyúló, nemzetközi együttműködés az ismétlődő Tiszai PET-palack áradat 
megállítására, és a Tisza mellékfolyóinak kitisztítására.
    A verseny július 17-én kezdődött és szombaton fejeződik be, a hajóépítés és a rajt helyszíne 
a Felső-Tisza, Vásárosnamény környékének Tisza-partja volt, a cél pedig Cigánd lesz, ahol 



minden évben ünnepséggel készülnek a PET hajók befutására. A verseny első két napja a 
szemétszedésről és a hajóépítésről szólt, ezt követte a hatnapos folyami szakasz. 

Több mint 30 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek a PET Kupa résztvevői

    Budapest, 2015. július 26., vasárnap (MTI) - Több mint 30 köbméternyi hulladékot, köztük 
30 ezer pillepalackot és egyéb szemetet gyűjtöttek össze a PET Kupa résztvevői, akik hat nap 
alatt haladtak végig a Felső-Tiszán - mondta az esemény szervezője az M1 aktuális csatornán 
vasárnap.

    Hankó Gergely beszámolója szerint a tizenhat hajóból álló legénység a harmadik 
alkalommal megrendezett akció keretében több mint kétszer annyi hulladéktól tisztította meg 
a folyót, mint az elmúlt években.
    A szemetet idén már szelektálták is, így az újrahasznosító művekbe, és nem 
hulladéklerakóba kerül.
    A szervező a szemét eredetéről megjegyezte: a palackok felirata árulkodó. Míg a Felső-
Tiszán sok Ukrajnából és Romániából származó hulladékot találtak, lejjebb egyre több a 
magyar feliratú palack. A munkát a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is segítette.
    A PET Kupa célja, hogy felhívja a figyelmet a Tisza fokozódó szennyezésére és eközben a 
"legénység" minél több pillepalackot szedjen össze a folyóból.

Két és fél tonna hulladék begyűjtésével zárult a PET Kupa

    Budapest, 2015. július 28., kedd (MTI) - Két és fél tonna, azaz több mint 30 ezer műanyag 
palacktól és egyéb hulladéktól tisztította meg a Tiszát a PET Kupa, amely idén rekordszámú 
résztvevővel zajlott.

    A 16, főként pillepalack-hulladékból épített hajó legénysége által összegyűjtött szemét 
elszállítása a napokban befejeződik, amelynek eredményeként az újrahasznosítás is 
elkezdődik - közölték a verseny szervezői az MTI-vel.
    Az idei, 3. PET kupa elérte célját: rekordmennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a 
résztvevők, megtisztítva ezzel a Tisza Vásárosnamény és Cigánd közötti szakaszát. A verseny 
természetszerető és környezetvédő résztvevői hat nap alatt gyűjtötték a szemetet a folyóból és 
a partszakaszról.
    Az idei rendezvény újdonsága, hogy a résztvevők vállalták a begyűjtött hulladék 
szétválogatását és tömörítését. Partner volt ebben az ÖKO-Pack Kft. is, amelynek dolgozói 
önkéntesekkel együtt naponta több köbméter hulladékot válogattak és tapostak laposra. A 
hulladék elszállítását és hasznosításra való előkészítését a nyíregyházi Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Nonprofit Kft. vállalta magára. Ennek köszönhetően a kihorgászott palackok 
feldolgozott műanyag alapanyagként kezdhetnek új életet.



    A PET Kupából a környező települések is alaposan kivették a részüket és mind a 
szemétszedésben, mind az ellátásban nagy segítséget nyújtottak a verseny résztvevőinek 
Vásárosnaményban, Zsurkon és Cigándon.
    A céges csapatok között szerepelt a kupán a Prezi összefogásban a Gödöllői 
Természetfilmesekkel, a győzelemig jutó Schneider Electric, illetve a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség is, a program fővédnökével, Vereckei Ákos olimpikonnal. A média területéről a 
Petőfi TV és a Tilos Rádió indított csapatot.



Az MTI-t/sajtóközleményt idéző online megjelenések:

Blikk online
Több mint 10 ezer pillepalackot gyűjtöttek eddig a PET Kupán 
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/tobb-mint-10-ezer-pillepalackot-gyujtottek-eddig-a-pet-
kupan-2382329

Borsod Online
Rekordszámú induló és két és fél tonna hulladék a PET Kupán
http://www.boon.hu/tag/pillepalack

Turista Magazin Online
Több mint 30 köbméternyi hulladék a PET Kupán
http://www.turistamagazin.hu/tobb-mint-30-kobmeternyi-hulladek-a-pet-kupan.html

Alternatív Energia
Több mint 30 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek a PET Kupa résztvevői
http://www.alternativenergia.hu/tobb-mint-30-kobmeternyi-hulladekot-gyujtottek-a-pet-kupa-
resztvevoi/72653

Kelet Magyarország online
Sikeres tiszai kalózkodás 
http://www.kelet.hu/megyei-korkep/2015/07/28/sikeres-tiszai-kalozkodas.kelet 
 
Marketinginfo.hu
Márkák és médiacsapatok a PET kupán
http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=37786&referer_id=rss

lajk.hu
2,5 tonna szemetet szedtek ki a Tiszából
http://lajk.hu/2015/08/05/25-tonna-szemetet-szedtek-ki-a-tiszabol/

Munkások Újsága Online
Hulladék rekord
http://www.muon.hu/kis-hirek/2601-hulladek-rekord

Greenfo
3. PET kupa = 2,5 tonna hulladék
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/28/3-pet-kupa--25-tonna-hulladek
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Bővebb online megjelenések:

National Geographic online 

Rajtol a PET Kupa
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/20/Rajtol-a-PET-Kupa
PET-helyzet: túl az út felén
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/23/PET-helyzet-tul-az-ut-felen
30 000 PET palackkal kevesebb
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/27/30-000-PET-palackkal-kevesebb

Hangák
PET Kupa – éljen a tiszta Tisza!
http://hangak.hu/pet-kupa-eljen-a-tiszta-tisza/

ReCity
Rekordot döntött a 3. PET Kupa 
http://recity.hu/hegyen-volgyon/277-rekordot-dontott-a-3-pet-kupa

http://www.ng.hu/Fold/2015/07/20/Rajtol-a-PET-Kupa
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/20/Rajtol-a-PET-Kupa
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/23/PET-helyzet-tul-az-ut-felen
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/23/PET-helyzet-tul-az-ut-felen
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/27/30-000-PET-palackkal-kevesebb
http://www.ng.hu/Fold/2015/07/27/30-000-PET-palackkal-kevesebb
http://hangak.hu/pet-kupa-eljen-a-tiszta-tisza/
http://hangak.hu/pet-kupa-eljen-a-tiszta-tisza/
http://recity.hu/hegyen-volgyon/277-rekordot-dontott-a-3-pet-kupa
http://recity.hu/hegyen-volgyon/277-rekordot-dontott-a-3-pet-kupa


Index

Mire képes 100 civil, 16 hajó és óriási lelkesedés? 2,5 tonna szemét kihalászására a Tiszából! 
http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/08/04/
mire_kepes_100_civil_16_hajo_es_oriasi_lelkesedes_2_5_tonna_szemet_kihalaszasara_a_tis
zabol/

!!444!!!

Jó hírek vidékről: 2,5 tonna hulladéktól tisztították meg a Tiszát
http://verde.444.hu/2015/08/02/jo-hirek-videkrol-25-tonna-hulladektol-tisztitottak-meg-a-
tiszat/#comments

http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/08/04/mire_kepes_100_civil_16_hajo_es_oriasi_lelkesedes_2_5_tonna_szemet_kihalaszasara_a_tiszabol/
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http://verde.444.hu/2015/08/02/jo-hirek-videkrol-25-tonna-hulladektol-tisztitottak-meg-a-tiszat/#comments




Egyéb online megjelenések: 

Civil Hírügynökség
Megjelenés címe:Rekordok a 3. PET kupán
http://civilhirugynokseg.hu/rekordok-a-3-pet-kupan/

Zsurk Község
Megjelenés címe: PET Kupa 2015
http://www.softdekor.hu/zsurk/?p=716

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
PET kalóznak állt Vereckei Ákos
http://kajakkenusport.hu/hir/pet-kaloznak-allt-vereckei-akos/

szelektalok.hu
Kikötöttek a PET hajók: 35 ezer palackot szedtek ki a Tiszából a PET Kupán
http://szelektalok.hu/kikotottek-a-pet-hajok-35-ezer-palackot-szedtek-ki-a-tiszabol-a-pet-
kupan/

Online videó megjelenések:

Petőfi Online

Hulladékgyűjtés Vikivel és Vereckei Ákossal a Tiszán
http://www.petofilive.hu/video/hulladekgyujtes-vikivel-es-vereckei-akossal-a-tiszan/
További online bejelentkezések naponta:
http://www.petofilive.hu/?s=pet+kupa

Folyamatos napi beszámolók: www.filmdzsungel.tv
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Televízió megjelenések

M1 TV adások:

http://www.hirado.hu/videok/vereckei-akosek-pillepalackokat-kukaztak-a-felso-tiszan/
Az M1 élő adásban közvetített a cigándi befutónál, majd másnap leadott egy csaknem 10 
perces összesítést: 
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2015-07-26-i-adas/

Rádió megjelenések
A hat napos evezés ideje alatt többszöri bejelentkezés a Petőfi Rádión.

Tilos Rádió
07. 17. péntek- Planet Error (kb. 1:24-től)
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150717-100000-120000.mp3
07.18. szombat- Icecream (kb. 1:09-től)
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150718-150000-170000.mp3
07.20. kedd - Csonkamagyarország (kb. 1:29-tól 1:38-ig)
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150721-100000-123000.mp3
07.21. szerda - Kolorlokál (kb. 3:12-től 3:16-ig)
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150722-070000-103000.mp3
07.22. csütörtök - Szakácstolvaj (kb. 0:11-től 0:29-ig)
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150723-100000-123000.mp3
07.23 péntek - Haza és haladás (kb 2:01-től 2:09-ig), 2:13-kor is van egy "gyűjtsetek 
petpalackot, hello" szöveg Czabán György hangjával
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150724-080000-103000.mp3

Class FM
Rádió riport Hankó Gergellyel
2015. július 27.

Nyomtatott média 

http://www.hirado.hu/videok/vereckei-akosek-pillepalackokat-kukaztak-a-felso-tiszan/
http://www.hirado.hu/videok/vereckei-akosek-pillepalackokat-kukaztak-a-felso-tiszan/
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2015-07-26-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2015-07-26-i-adas/
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150717-100000-120000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150717-100000-120000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150718-150000-170000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150718-150000-170000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150721-100000-123000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150721-100000-123000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150722-070000-103000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150722-070000-103000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150723-100000-123000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150723-100000-123000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150724-080000-103000.mp3
https://tilos.hu/mp3/tilos-20150724-080000-103000.mp3


Kelet Magyarország
Sikeres tiszai kalózkodás 
2015. július 29.


