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Kedves Olvasó!  
A Városi Vízkör - City Water Circles projekt elmúlt időszakában a projektpartnerek fenntartható 
vízgazdálkodási szakpolitikai ajánlásokkal álltak elő, és az egész Európában jelentkező építőipari 
nehézségek ellenére folytatták a pilot beruházásokat. Ismerje meg ezeket!   

 

VIDEÓN A TORINOI ZÖLDTETŐ 

Mi a beruházás alapkoncepciója? Milyen 
kihívásokkal szembesültek a projekt partnerei az 
esővízgyűjtés és annak tisztítása során? És 
egyáltalán, mi köze a levendulának a 
közösségépítéshez?  

Torino város két új videót is publikált ezekről.  

 

 

BŐVEBBEN 
 

 
 

ÚJ TECHNOLÓGIA A VÍZ ÚJRAHAZNOSÍTÁSÁBAN  

 

Itt az idő, hogy máshogy gondoljunk a 
szennyvízre. A Városi Vízkör - City Water Circles 
partnere, Maribor vízszolgáltatója olyan 
innovatív projektet tesztel, amelyben tisztított 
szennyvizet és esővizet építőipari 
alapanyagként, betongyártásra hasznosítanak.  

Ebből az angol nyelvű videóból kiderül, hogyan 
működik a rendszer.  

BŐVEBBEN 
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Turin-greenroof-pilot---New-videos-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Maribor-Pilot-Video.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Turin-greenroof-pilot---New-videos-.html
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BYDGOSZCZ BÜSZKE AZ ÚJ ESŐKERTJÉRE 

A helyi vízügyi múzeum ad helyet a lengyel kisváros 
frissen kialakított esőkertjének, ahol íriszek, zsurlók, 
menták díszítik tavasztól a műemléki épület 
környékét, miközben persze a vízmegtartást is segítik.  

Az esőkertet a vízművek dolgozói közösen ültették be 
növényekkel. 

 

BŐVEBBEN 

 

 

 

FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKPOLITIKA 

A CWC projekt partnerei Horvátországra, 
Magyarországra, Olaszországra és Szlovéniára 
vonatkozóan tettek javaslatokat arra, hogyan 
segíthető elő a fenntartható városi 
vízgazdálkodás: szabályozási és módszertani 
javaslatokat, beavatkozási és fejlesztési 
igényeket olvashatunk az elkészült 
dokumentumokban, amelyek a projekt 
weboldalán már elérhetők. 

 

BŐVEBBEN 

 

ESŐ- ÉS SZÜRKEVÍZ-HASZNOSÍTÁS A ZUGLÓI HÉTSZÍVIRÁG OVIBAN 

2021 végén földmunkagépekkel, árkokkal, csövekkel, 
szakemberekkel végre elkezdődött az esővízgyűjtési és 
szürkevíz újrahasznosítási rendszer kivitelezése a Zuglói 
Hétszínvirág óvodában. 

A fizikai munkálatokat hosszú tervezési és egyeztetési 
folyamat előzte meg, ennek látjuk most a végső szakaszát.  

 

BŐVEBBEN 

 

 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Raingarten-in-Bydgoszcz.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ESTABLISHING--DIALGUES-TO-IDENTIFY-NATIONAL-CIRCULAR-WATE.html
https://mizuglonk.hu/projektek/esoviz-es-szurkeviz-hetszivirag/
https://mizuglonk.hu/projektek/esoviz-es-szurkeviz-hetszivirag/
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MINDEN, AMIT TUDNI SZERETNÉL A KÖRKÖRÖS 
VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL 

Megjelent a Városi Vízkör - City Water Circles nagy 
körkörös vízgazdálkodási kézikönyve. 

Az ingyenesen letölthető kiadványban tényleg szinte 
minden fontos ismeret szerepel, amire a városok 
tervezésével, működtetésével kapcsolatban álló 
szakembereknek szüksége lehet: az okos tervezéstől a jól 
működő szabályozáson és a digitális megoldásokon át a 
vízmegtakarítási, víz-újrahasznosítási műszaki ismeretekig.  

A kiadvány angol nyelven érhető el, de hamarosan magyar 
fordításban is olvasható lesz. 

 

 

BŐVEBBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT IRATKOZHAT FEL hírlevelünkre, látogasson el a CWC websitera 

és kövessen minket  

           

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html
https://forms.gle/knem59gF32XB64WH6
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC.html
https://www.facebook.com/citywatercircles/
https://www.instagram.com/citywatercircles/
https://twitter.com/CirclesCity

