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A Tisza folyó, forrása közelében még kristály-
tiszta vizű, emberi fogyasztásra alkalmas, 
azonban mire hazánkba ér, erősen szennye-
zett, legfőképpen háztartási műanyagokkal, 
azok közül is kiváltképp az úgynevezett pil-
lepalackokkal. A szakemberek ezt nevezik 
műanyag zajlásnak. Pár lelkes civil környe-
zetvédő néhány éve elkezdte összegyűjteni 
a folyó árterében felhalmozódott hulla-
dékot. A kezdeményezés célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a Tiszát sújtó és fokozódó, 
határon túlról érkező műanyag szennyezésre. 
Mára határokon átívelő mozgalommá vált, 
amit a Tiszai PET kupának hívnak. Az első 
öt évében 47 PET palack hajó készült, 180 
súlyosan szennyezett területet azonosítottak, 
amiből 27-et tisztítottak meg. Ezen idő alatt 
összesen 18 tonna hulladékot termeltek ki a 
kitartó PET kalózok. Az egyhetes PET Kupát 
nyáron rendezik meg, amely során akár több 
száz folyamkilométert tisztítanak meg. Az 
akciót az teszi különlegessé, hogy magát a 
hulladékot, tehát közvetlenül a szennyezést 
használja fel eszközként annak felszámo-

lására. A folyóból kigyűjtött pillepalackokból 
készülnek egyedi, hulladékszedő hajók, ame-
lyek segítségével a hét további részében 
hatékonyan folytatódik a folyó megtisztítása. 
A PET Kupa egy hosszú távú folyami verseny, 
különböző versenyszámokkal. A legfonto-
sabb az úgynevezett „szemétvadászat”, de 
emellett még megrendezésre kerül a PET 
hajók ügyességi versenye is. Ezen izgalmas 
versenyszámokban mérhetik össze a hajójuk 
gyorsaságát és manőverezhetőségét. A hét 
leglátványosabb része a PET kalóz ütközet, 
melynek során pumpával hajtható PET palack 
ágyúkkal zajlik a küzdelem. A vidám hangu-
latú programok mellett a kupa népszerűsége 
abban is rejlik, hogy egy valódi jó ügyért har-
colnak. Az évek során a helyi falvak és városok 
tetszését is elnyerte a rendezvény, többen 
csatlakoztak és hajóba is szálltak. 
A Tisza vízminőségének állapotát a műanyag-
szennyezésen túl nagyban befolyásolják az 
elmúlt évtizedben történt katasztrófák, leg-
főképpen a 2000-ben történt tiszai ciánka-
tasztrófa, vagy a 2017. évi jégzajlás. Az elmúlt 

évtizedek alatt a folyónak már többször sike-
rült regenerálódnia. A PET kalózok ebben 
segítenek, hiszen számos hulladékhegyet fel-
térképeztek már és sikeresen fel is számoltak. 
Az Üzenet a palackban c. film az ő történetüket 
meséli el. Milyen módon zajlik egy hulladék-
hegy megtámadása? Miként készül belőle PET 
hajó? És ami talán a legfontosabb, miképpen 
alkalmazzák hatékonyan a szennyezés elleni 
harcban? Vajon honnan jött az ötlet? Mi jelent 
igazi kihívást egy ilyen PET Kupa alatt? Mitől 
tud egy ilyen kedvezményezés sikeres lenni?  
Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre kapunk 
választ a filmből. 
A PET Kupa eszméjének terjedésében és 
eredményeinek bemutatásában nagy sze-
repet játszottak az ott készült kisfilmek.  
A Természetfilm.hu kezdetektől aktív részt-
vevője a kupának, ők az évek alatt a kívül-
állók számára is érdekes filmes archívumot 
gyűjtöttek össze. Ezt fedélzeti videókkal 
kiegészítve született meg a film, amely közel 
egy órában meséli el a folyó és a résztvevők 
közös történetét.
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