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Kedves Olvasó!  
A Városi Vízkör - City Water Circles projekt hamarosan lezárul, az eredményeire pedig joggal vagyunk 
büszkék. Elkészült, és ingyenesen elérhető a Városi Vízkör nagy kézikönyve, a pilot beruházások rengeteg 
tapasztalatot nyújtottak, a helyi és európai szintű stratégiai ajánlások pedig a döntéshozók munkáját 
segíthetik. Szükség is van erre, hiszen talán még soha nem volt ilyen sürgető, hogy az éghajlatváltozásra a 
vízgazdálkodásban is megfelelő válaszokat adjunk.  

MEGHÍVÓ ZÁRÓKONFERENCIÁRA: JÚNIUS 9. 

Minden érdeklődőt várunk a Városi Vízkör (City 
Water Circles) nemzetközi zárókonferenciáján, 
2022. június 9-én, amihez online is lehet 
csatlakozni.  

 

Az eseményen megismerhetik a projekt 
legfontosabb eredményeit: az ingyenesen elérhető, 
a témában legaktuálisabb tudásanyagot, 
vízgazdálkodási stratégiákat és olyan innovatív 
beruházásokat, mint az esőkertek, zöldtetők, valós 
idejű okosmérés, az eső- és szürkevíz hasznosítása 
az öntözésben, a vécékben, sőt az építőanyag-
gyártásban. 

(A konferencia angol nyelvű) 

MEGHÍVÓ, REGISZTRÁCIÓ ÉS PROGRAM 

 

NEMZETKÖZI KÖRKÖRÖS VÁROSI VÍZSTRATÉGIA 

A városi vízgazdálkodást is érdemes a körkörös 
gazdaság szemüvegén át vizsgálni, és felismerni a 
víz valódi értékét, mert csak így adhatunk 
rendszerszintű választ a kihívásokra, és így 
biztosítható a jövőben a vízellátás és a 
csatornaszolgáltatás hatékonyan és rugalmasan.  

“A Nemzetközi CWC Stratégia és Szakpolitikai 
ajánlások” tanulmány a víz-újrahasznosítás 
területén és az esővízgazdálkodás ösztönzésével 
ehhez kíván hozzájárulni. 

A DOKUMENTUM INNEN TÖLTHETŐ LE 
  

VÁROSI VÍZKÖR HÍRLEVÉL 

2022. MÁJUS 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Final-CWC-Conference-9th-June-2022.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Final-CWC-Conference-9th-June-2022.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Transnational-water-strategy-and-policy-recommendations-.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FINAL-PILOT-EVENT-HELD-IN-SPLIT-WITHIN-THE-CITY-WATER-CIR.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FINAL-PILOT-EVENT-HELD-IN-SPLIT-WITHIN-THE-CITY-WATER-CIR.html
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A NAGY VÁROSI VÍZKÖR KÉZIKÖNYV  

 

A körkörös városi vízgazdálkodást átfogó szemléletben 
tárgyaló „Városi Vízkör Kézikönyv” ingyenesen elérhető bárki 
számra, aki részletesen szeretne megismerkedni mindazokkal 
a természetalapú, műszaki, jogszabályi, oktatási vagy akár 
intelligens mérési lehetőségekkel, amelyekre egy városnak 
szüksége van ahhoz, hogy új, fenntartható irányba fordítsa a 
saját vízgazdálkodását. 

 

 

A KIADVÁNY MAGYARUL  

 

ÉS ANGOLUL IS LETÖLTHETŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITT IRATKOZHAT FEL hírlevelünkre, látogasson el a CWC websitera 

és kövessen minket  

           

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CWC-Online-Handbook.html
https://mizuglonk.hu/hirek/kezikonyv-a-korkoros-varosi-vizgazdalkodasrol/
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

