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Ivókút, ballonos vízadagoló 

Iskolánk az EFOP-1.8.5-17 „MENŐ MENZÁK AZ ISKOLÁKBAN – EGÉSZSÉGES 

ÉTKEZÉST ÉS ÉLETSTÍLUST NÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMOK” elnevezésű pályázat 

keretein belül vállalta, hogy a már meglévő két ballonos vízadagolónk mellé kettő 

vandálbiztos kültéri (álló, matt) ivókutat állít fel az egészséges ivóvíz biztosítására a tanulók 

számára az iskola udvarában és további két ballonos vízadagolót szerez be és helyez ki az 

egészséges ivóvíz biztosítása érdekében a tanulók számára iskolánk épületében. 

Az ivókutak, vagy ballonos tárolók beszerzése az eszközbeszerzés keretén belül került 

megvalósításra. A működtetéséhez szükséges személyi feltétel biztosítására költséget nem 

terveztünk, de a működtetés biztosítását vállaltuk és azt folyamatosan teljesítjük is. 

A projekt keretében beszerzendő ivóvíz ellátó berendezések hozzájárultak a megvalósítani 

kívánt tevékenységek (közösségi rendezvények, események, képzések) megvalósításához.  

A megvalósított szemléletformáló programok révén a szülők, a diákok közvetlen családtagjaik 

iskolánkban látogattak és akár a külső udvari területen az ivókutaknál, akár az épületben 

kihelyezett ballonos vízadagolóknál csillapíthatták szomjukat és nagyon fontos leszögezni, 

hogy a mai világban oly kedvelt szénsavas és cukros üdítők helyett a tiszta, friss ivóvizet 

fogyasztották ezen alkalmak alatt. 

A kültéri ivókutak és a beltéri ballonos vízadagolók kihelyezésének hatására a tanulóink 

egészségtudatossága javult, növekedett az elkötelezettségük az egészséges ivóvíz fogyasztása 

iránt. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás a mindennapok részévé vált számukra és 

nem utolsó szempontból hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk tárgyi körülményei javultak, a mai 

kor követelményeinek és igényeinek megfelelő berendezésekkel lettünk 

gazdagabbak. 

Az ivókútról a képeket az alábbi linkeken tekinthetik 

meg: 



Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Tanulóiért Alapítvány 

EFOP-1.8.5-17-2017-00191 

„Együnk jót, éljünk jól!” 
 

6230 Soltvadkert, Bocskai I. u. 2. 
Tel/Fax: 78-482505  

E–mail: iskola@soltvadkert.hu  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RI3KbWnYTXO2zxz8EJZQcpsjJ_U5oCMn?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/drive/folders/1LMRBHIyT21QC9vZGqWXV2zXQnxh_JBQu?usp=

sharing  
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