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 program – melyhez or-
szágszerte 110 oktatási 
intézmény közel 30 ezer 

diákkal csatlakozott - hosszú 
távú célja, hogy minden is-
kolában a mosdókon kívül is 
biztosítsák az ingyenes ivó-
vizet, növekedjen a gyerme-
kek víz- és csökkenjen a cuk-
ros üdítő fogyasztása, hoz-
zájárulva ezzel is a gyermek-
kori elhízás megelőzéséhez. 
A program, oktatásra és az 
egészséges választék bizto-
sítására épül. A hét során a 
tanulók, az OÉTI által kidol-
gozott, kreativitást, ügyes-
séget igénylő feladatok, játé-
kos programok és interaktív 
oktatóanyag segítségével is-
merkedtek az egészséges fo-
lyadékfogyasztási szokások-
kal. A tanulók a gyakorlatban 
is megtapasztalhatták a víz-
fogyasztás előnyeit a DMRV 
Zrt.-nek köszönhetően, amely 
az iskolai étkezőkbe, osztály-
termekbe kihelyezett, víz-
zel telt kancsókkal és egyéb 
kreatív módon biztosította a 
mosdón kívüli vízvételt.

Az országos akcióhoz a Víz-
mű ellátási területéről három 
iskola, a gödi Németh László 
Általános Iskola (798 diák), 
a dunakeszi DOK Széchenyi 
István Általános iskola 
(584 diák) és a Pilisjászfalun 
működő Dózsa György Álta-
lános iskola (87 diák) csat-

lakozott, ahol a DMRV Zrt. 
szakemberei előadásokkal és 
színes programokkal hívták 
fel a vízfogyasztás jelentősé-
gére a tanulók figyelmét. 

Az alagi Széchenyi iskolá-
ban közel száz tanuló élvez-
hette Nagy Katalin „Minden-
napi ivóvizünk” című nagy si-
kerű előadását, amely meg-

alapozta a HAPPY-hét sikerét. 
Az iskolában Szabó Istvánné 
tanárnő volt az egy hetes ren-
dezvény-sorozat főszervező-
je, aki a DMRV Zrt.-vel együtt-
működve megszervezte, hogy 
a gyerekek egy vízzel teli laj-
tos kocsiból vehették maguk-
hoz a frissítő vizet. A progra-
mok között szerepelt iskolai 

plakátrajz verseny, és termé-
szetesen volt vízzel kapcsola-
tos kvíz kérdés is. 

A gödi Németh László Ál-
talános Iskola tanulói „Vize-
ket felmutatni!” – jelmondat-
tal teljesítettek szolgálatot – 
tudtuk meg a program egyik 
főszervezőjétől, Séra And-

rea tanárnőtől, aki elmondta, 
hogy tanulóik körében rend-
kívül kedveltek a vízfogyasz-
tást népszerűsítő programok. 
– Közülük is a legkedveltebb a 
„Vízizsaru-szolgálat” – ismer-
tette a diákok választását. - 
Az OÉTI által ajánlott prog-
ramok közül 11-et választot-
tunk, s ezek mellé még kitalál-
tak tanulóink egy programot, 
egyet pedig a DMRV biztosí-
tott, Németh Ádám, a Vízmű 
munkatársa melynek egyik 
munkatársa két előadást tar-
tott négy osztálynak. 

A Vízmű jóvoltából termé-
szetesen Gödön is be-
vonult az iskolába a víz-
zel teli lajtos kocsi, mely-
nek tartalmát jóízűen fo-
gyasztották a tanulók. 
A „Vízidő” címen „futó” 
program keretében, aki 
a tanóra alatt megszom-
jazott, azaz óra harminc-
kor megszólaló csengő 
hangja után vízzel olthat-
ta szomjúságát. A gödiek 

egyik kedvelt találka helye 
volt a „Vízbár”, ahol egy pohár 
víz mellett kipihenhették a 
„Vízpróba” sportverseny fára-
dalmait a fiatalok, akik ádáz 
csatákat vívtak a sportcsar-
nokban a labdává „alakult” 
vizes palackokkal, melyek-

kel a rádiós diákok zenés tor-
nát is tartottak. A sport mel-
lett a programban helyett ka-
pott a képzőművészet is, hi-
szen a diákok számára „A víz 
a legjobb szomjoltó” témában 
rajzversenyt hirdettek. 

Mint azt Séra Andreától 
megtudtuk a dunakeszi isko-
lához hasonlóan a gödi Né-
meth László iskolában is kü-
lönös hangsúlyt helyeznek az 
egészségnevelésre. Minden 
évben – novemberben - nagy-
szabású „Egészség-hetet” tar-
tanak ismert szakemberek 
bevonásával, megünneplik a 
Föld Napját. De azt is büsz-
kén mesélte, hogy a DMRV 
Zrt.-vel kialakított jó együtt-
működésüknek köszönhető-
en már kétszer sétáltak át a 
Duna alatt Nagymarosnál. 

Gombás Ernő, a DMRV Zrt. 
titkársági osztályvezetője 
rendkívül eredményesnek ne-
vezte a HAPPY-hét rendezvény-
sorozatot, melyben – a lelkes 
pedagógusoknak és a Vízmű 
szakembereinek köszönhető-
en – ismét sikerült a diákok fi-
gyelmét ráirányítani a környe-
zet és a vízkincs védelmére. A 
Társaság, mint felelős közszol-
gáltató, felajánlotta, hogy az 
Országos HAPPY-hét nyertes 
iskola diákjai részére egy kü-
lönleges, egyedi és kalandos 
„tanösvény sétát” szervez 16 
méterrel a Duna alatt.

PIROS MATRICÁK a váci kukákon

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) immár harmadik alkalommal hirdette meg a 
vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét programját az általános iskolák számára 2012. április 23-27. között. 


