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Sikeresen lezajlott a HAPPY hét 
 
 
 

 
 
2007. tavaszán az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet) az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatásával kidolgozott egy vízfogyasztást 
népszerősítı programot. A program célja az általános iskolások cukros üdítı bevitelének 
csökkentése, illetve a vízfogyasztás növelése volt. A program már 2 hónap alatt kedvezı 
változásokat ért el, mely eredmények hosszútávon is fennmaradtak. Tekintettel a kedvezı 
hatásokra az OÉTI 2010-ben ismét életre hívta a HAPPY programot. A HAPPY hét az 
Egészségügyi Minisztérium támogatásával 2010. április 18. és 23. között zajlott országszerte 
17 megyében és a fıvárosban mintegy 24 300 tanuló részvételével. 
A HAPPY hét során a diákok, szülık és tanárok elmélyíthették ismereteiket a helyes 
folyadékfogyasztásról, valamint tanácsokat kaphattak arról, hogy a tanultakat hogyan 
építhetik be a mindennapjaikba. A csatlakozó iskolák maguk dönthették el, hogy a program 
elemei közül melyek segítségével hívják fel tanulóik figyelmét a vízfogyasztás fontosságára, 
valamint a cukros üdítık káros hatásaira. A HAPPY hét során így számos iskolában nem 
árusítottak a büfék cukros üdítıt, rajzversenyek zajlottak, illetve a tanulók interaktív 
elıadásokat hallhattak a vízfogyasztás fontosságáról. A program megvalósításához számos 
anyag letölthetı volt az OÉTI honlapjáról. Emellett az OÉTI ingyenesen biztosította a 
résztvevı iskoláknak a „HAPPY csomagot”, amely plakátot, valamint szülıknek és 
gyermekeknek szóló szórólapot tartalmaz. Ezen felül azokban az iskolákban, akik jelezték, 
hogy nincs ingyenes vízvételi lehetıség az illemhelyeken kívül, az OÉTI a HAPPY hét 
idejére vizes ballonok kihelyezésével vagy palackozott víz biztosításával oldotta meg az 
ingyenes, igény szerinti folyadékpótlást a tanulók számára.  
A nagy sikerre való tekintettel az OÉTI ezentúl minden évben megrendezi a HAPPY hetet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


