A víz helybentartásának fontossága
A talajszerkezetnek és a helyi sajátosságoknak köszönhetően Kétegyháza sajnos belvizes település. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb az
extrém időjárás és ennek következtében a hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék valószínűsége.

Előfordulási gyakoriság

A hirtelen jelentkező nagy menyiségű csapadék kezelése élet- és
vagyonbiztonsági szempont. Mindezek mellett a hőmérsékleti viszonyok
átalakulásával az aszályos időszakok

sem kímélik a környezetünket. A vizet ezért nem szabad „száműzni”. Az
aszályos időszakban fontos a csapadék helybentartása, hiszen „a víz élet”
és a növényeknek nagy szükségük van
rá.
A belvíz és az aszály kettősségét
csak megfelelő vízgazdálkodással lehet
kiegyenlíteni. A csapadékvíz-gazdálkodást a csapadékvíz elvezetés és helybentartás ésszerű és célszerű arányainak meghatározásával jellemezhetjük.
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A települési vízgazdálkodás egyik
fő feladata a víz helybentartása a talajba való beszivárgás elősegítésével,
ami a nem vízzáró, elsősorban zöld
felületek arányának növelésével oldható meg. Természetesen emellett
fenn kell tartani a nagycsapadékokból
keletkező elöntések elleni védelmet, a
beruházási és üzemeltetési költségek
optimális figyelembe vételével. Ezt a
célt szolgálják például a csapadékvíz
árkok, amik a lehulló csapadékot befogadják, szükség szerint elvezetik.
A felszíni vizek, tavaink megtartják a csapadékot és szükség szerint
befogadóként is hasznosíthatóak.
A környezetünk tisztántartásával,
a csapadékvíz árkok gondozásával és
karbantartásával, valamint a zöld területek fenntartásával a csapadékvíz
okozta problémák mérsékelhetőek, a
szélsőségfesebb időjárási viszonyok
okozta károk részben megelőzhetők.
A fák és bokrok tervezett telepítésével elősegíthető a túlságosan magas
talajvízszint részbeni csökkentése.

Telken belül vagy lefolyástalan területeken ahol nincs csapadékvíz csatorna, megoldást jelenthet az esővíz
szikkasztó blokk kiépítése. Házilag
elkészítve, gyakorlatilag egy kaviccsal
teli gödör, de már műanyag kivitelben, előre gyártva is megvásárolható.

Fontos a felszínről lefolyó csapadékvíz minőségének megőrzése is. A
szennyezett környezetre lehulló víz a
talajba jutva rontja annak minőségét
és a mélyebb rétegekben pedig a réteg- és ivóvizet veszélyezteti.
Ahhoz hogy egy fenntartható és
mégis biztonságos telelülésen élhessünk, új szemlélete és a „zöld” technológiák elterjedésére van szükség.
A környezetünk megóvása közös cél,
hiszen ahogy David Brower monta:

„A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.”

