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ITT A VÁROSI VÍZKÖR KÉPZÉSI CSOMAGJA 

A Városi Vízkör - City Water Circles projekt szakmai partnereinek köszönhetően 

már elérhetők a fenntartható települési vízgazdálkodást támogató képzési 

háttéranyagok.  

Esővízgazdálkodás, víz-újrahasznosítás, szabályozási ösztönzők és jó példák, 

veszteségcsökkentés és hatékonyság? Mindezekre választ kapunk az 

oktatóanyagokból.  

A magyar nyelvű anyagok ingyenesen letölthetők erről a linkről.  

Az angol nyelvű változatért a CWC nemzetközi weboldalra kell látogatni. 

 

MINIGALÉRIA A PILOT PROJEKTEK KONCEPCIÓIBÓL 

 

A Városi Vízkör projekt elsősorban a tudásbázisról, -megosztásról, stratégiaalkotásról szól, de lássuk be, 

mindig az a legizgalmasabb téma, ha épül valami kézelfogható. Nem titkolózunk tovább íme egy látványos 

minigaléria a pilot projektek előzetes terveiből. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1aEzD3uBkVZcu1BVTuun49HBlv8wnEQRQ?usp=sharing
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Designer-s-desk---gallery-of-concepts-on-Circular-Urban-Wat.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Designer-s-desk---gallery-of-concepts-on-Circular-Urban-Wat.html


 

 

 

 

 Városi Vízkör - City Water Circles Hírlevél 2020. június  2. oldal 

TÁRSASOZZ VELÜNK!  

 

Melyik városban volt először 100%-os a csatornázottság? Mire használhatod 

a szürkevizet otthon? Mennyi vizet veszít egy ember naponta? Honnan jön 

az eső? 8-100+ éves korosztálynak szól a Városi Vízkör társasjátéka, amivel 

játszva jutunk érdekes és hasznos ismeretekhez a vízről.  

A játék iránt érdeklődni a citywatercircles@gmail.com címen lehet.  

 

 
 
 
 
 
 
 

RETTEGJÜNK A SZÜRKEVÍZTŐL?  

 

Az új koronavírussal megjelenése aggályokat szült a 

szürkevíz biztonságos hasznosításával kapcsolatban. 

Vajon terjed a vírus az újrahasznosított vízzel?  

Szakmai partnerünk, a vízgazdálkodás egyik 

legelismertebb szakértője, a németországi fbr 

állásfoglalása segít eloszlatni a kételyeket. 

 

 

 

mailto:citywatercircles@gmail.com
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/New-Covid-19-and-water.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/New-Covid-19-and-water.html
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POSZTEREK MINDEN KOROSZTÁLYNAK 

Íme szépséges és informatív posztereink! Gyerekeknek, felnőtteknek is hasznos 

és szórakoztató megtanulni (vagy újratanulni), hogyan működik a vízkörforgás, 

hogyan spóroljunk otthon a vízzel, vagy hogyan hasznosítható az esővíz. A 

poszterek digitális verziója itt érhető el, aki nyomtatott formában is szeretne 

kapni belőle, írjon a citywatercircles@gmail.com címre.  

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI PARTNERÜNKTŐL 

 

A Klímabarát Települések Szövetsége az élhető és 

fenntartható települési környezetért folytatott 

kampányának keretén belül pályázatot hirdet a 

"klímabarát díj" elnyerésére. 

A pályázat célja: Olyan, már meglévő jó gyakorlatokkal, 

példamutató ötletekkel, intézkedésekkel rendelkező 

települések díjazása, támogatása és népszerűsítése, 

akiknek fontos a környezetükben fellelhető természeti erőforrások fenntartható használata, a 

klímatudatosság, valamint települési gyakorlataik elősegítik a klímaváltozás megelőzését, illetőleg a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. 

Bővebb információ: http://www.klimabarat.hu/klimabaratdij 

 

 

Hírlevelünkre itt iratkozhat fel  

Kapcsolat 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html 

           

 

 

https://mizuglonk.hu/varosi-vizkor/
mailto:citywatercircles@gmail.com
http://www.klimabarat.hu/klimabaratdij
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe67mqe-v7ZRuvxcl8C_bAvJeOLBS0UkiVCswrX05YmPsSznw/viewform
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.facebook.com/citywatercircles/
https://www.instagram.com/citywatercircles/
https://twitter.com/CirclesCity

