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Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr!  

Örömmel értesítjük, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2022-ben 

immár tizenkettedik alkalommal hirdeti meg az országos vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hetet (Hungarian 

Aqua Promoting Program in the Young) iskolák és óvodák számára is, 2022. március 21-25. között. A program 

keretében hirdetett pályázaton indulók között 5 db 100 000 Ft-os utalvány kerül kisorsolásra. 

A program évek óta nagy népszerűségnek örvend a gyerekek és pedagógusok körében is. A HAPPY-hét hatásai 

hosszú távon is eredményesek, hatására a diákok kevesebb cukros üdítőt fogyasztanak, az évek során több 

iskolában beszüntették a cukros üdítők árusítását, valamint ivókutak, ballonosvíz-adagolók kerültek kihelyezésre. 

Minden iskolát arra biztatunk, hogy a HAPPY-hét lezárása után is kövessék a pozitív példákat és keressék az 

ingyenes víz biztosításának lehetőségeit. 

Szeretnénk elérni, hogy az országosan meghirdetett HAPPY-hét alatt, a lehető legtöbb iskolában, óvodában a 

pedagógusok hívják fel a gyerekek figyelmét a folyadékpótlás jelentőségére. Azért, hogy minél sikeresebb legyen 

a kampányunk, az OGYÉI szakértői, dietetikusai különféle programötleteket állítottak össze a vízivás 

népszerűsítésére, melyekből Önök szabadon válogathatnak.  

A HAPPY-hét időpontja: 2022. március 21-25.  

Kérjük, juttassa el pályázati felhívásunkat a pedagógusokhoz, segítsen abban, hogy minél több kisgyermekhez 

eljusson üzenetünk: A LEGEGÉSZSÉGESEBB VÁLASZTÁS A VÍZ!  

 

Emeljük együtt vizespoharainkat! 

Amennyiben az Ön által vezetett intézmény osztályai, csoportjai szívesen csatlakoznak a HAPPY-héthez, kérem, 

hogy jelezzék ezt számunkra. Regisztrálni a megadott linkre kattintva lehet, legkésőbb 2022. február 28-

ig. Amennyiben egy intézményből több csoport vagy osztály is részt kíván venni a HAPPY-héten, abban az 

esetben is csak egyszer kell beküldeni a regisztrációt! 

Regisztrációs link (A regisztrációt CSAK február 15-én nyitjuk meg!): 

https://www.surveymonkey.com/r/6Y5VBB5  

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/6Y5VBB5


 

A program sikeres lebonyolítását segítő online programelemek ingyenesen letölthetők: 

http://www.ogyei.gov.hu/happy, https://merokanal.hu/happy-het/ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, NYEREMÉNYEK  

Azon regisztrált intézmények között, akik pályázati anyagot küldenek be 5 db, egyenként 100 000 Ft értékű 

ajándékutalványt sorsolunk ki.  

A pályázatok beküldésének határideje: 2022. április 10. 

A pályázatok beküldési módja:  

elektronikus úton várjuk az alábbi címre: happyhet@ogyei.gov.hu  Mammutmail.com-on keresztül 

(http://mammutmail.com) 

 

Egy intézmény 1 db videóval pályázhat! 

A pályázati anyagok mottója: „A LEGEGÉSZSÉGESEBB VÁLASZTÁS A VÍZ!„ 

• Kisfilmpályázat (maximum 1 perces és legfeljebb 400 MB méretű, fekvő formátumú, jogtiszta zenét 

használó, ásványvíz- és üdítőmárkát nem mutató videó) 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatra KIZÁRÓLAG személyes adatot nem tartalmazó videóval lehet 

nevezni. A pályázatok elbírálása előtt a személyes adattartalmú, így különösen, de nem kizárólagosan a 

résztvevők arcát, illetve személyes azonosítására alkalmas adatát tartalmazó videók kizárásra kerülnek! 

Eredményhirdetés: 2022. április 12.  

Bízunk benne, hogy kedvet kapnak Önök is a játékhoz és csatlakoznak az idei programhoz is!  

A HAPPY-hétről részletesebb tájékoztatást honlapunkon talál: www.ogyei.gov.hu/happy, 

https://merokanal.hu/happy-het/ 

Projektkoordinátor:  

Hajdú Katalin 

Telefon: +36304299814 
E-mail: happyhet@ogyei.gov.hu 
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