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Cégünk 1988 decemberében alakult. F.gy állami vállalat osztálya
ként határoztuk el, hogy új céget alapítunk. Kezdetben a környezet
védelem szinte teljes területével foglalkoztunk a vizsgálatoktól a 
különböző szennyvíz- hulladék-tecluiikák megvalósításáig.

Kezdettől fogva az a racionális szemmel nézve őiült gondolat 
foglalkoztatott berniünket, hogy hogyan lehet a kutatást és a megva
lósítást egy cégen belül összehozni, mégpedig úgy, hogy a kutató 
és a megvalósító azonos személy legyen. Számos, általunk kidolgo
zott és “ ez a fontos -  megvalósított szabadalom bizonyítja a gondo
lat helyességét, ára ugyanakkor az a tény, hogy napjainkban már 
nem ezt csináljuk, -  m eit pénzt kell keresni -  a gondolat vagy a 
világ -  irracionális volta mellett tanúskodik.

Az utóbbi években szűkítettük tevékenységi körünket, és főleg 
szeiuiyezett talajok és talajvizek tisztításával foglalkozunk. Elvé
gezzük a szükséges vizsgálatokat, kárelhárítási technológiát dolgo
zunk ki, valamint megépítjük, és a szükséges ideig -  általában 1-2

évig -  üzemeltetjük a technológiai berendezéseket. A befejezés 
után a szennyezés megszűntét vizsgálatokkal igazoljuk .

Az elmúlt hét év során létszámunk jelentősen nőtt. Az indulás
kor tize nli at un voltunk, s most huszonegyen; az induló csapatból 
csak három munkatársunk hiányzik. Időközben a kivitelezésre 
osztrák-magyar vegyesvállalatot alapítottunk, Lengyelországban 
egy osztrák-magyar-lcngyel vegyesvállaiat résztvevői vagyunk. 
Együttműködést kezdeményeztünk egy szlovák céggel. Egyik ala
pítója vagyunk az Élővíz Kft.-nek amely céljául a kistelepülések 
szennyvízproblémáinak természetbarát megoldását tűzte ki.
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ÖKOLÓGIA
A Kós Károly Egyesülés tagszervezetei, munkatársai mindennapi 
munkájukban közvctvc-közvetlenül kapcsolatban vannak az öko
lógia problémáival; néhány tagszervezetnél ez a mindennapi munka 
része.

így a Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft. szennye
zett talajok és talajvizek tisztításával; a részben általa alapított 
Élővíz Kft. a Kichkuüi-fele gyökérteres sz.eiuiyvíztisztítás megho- 
nositásá-val foglalkozik. A módszer gépesítés és külső euergiabe- 
vitcl nélkül a Nap, a növények az ásványok és a talaj élőlényei se
gítségével tisztítja és eleveníti meg a szennyezett vizet. A Kör Épí
tész Stúdió által létrehozott Szelíd Tcelmológia Alapítvány környe
zetbarát tcclmológiák kifejlesztésével és gyártásával foglalkozik: 
egyik közülük a komposztáló toalett. Legutóbbi munkájuk a Natur- 
expón bemutatott Autonóm Iláz, a közműcsatlakozás nélküli, önel

látó lakóház, amelyet a Köt Kft. maga épített fel.
A mindennapi munkában, a Kós Károly Egyesülés szabadis- 

kolai programjaiban mindig visszatérő kérdés: mi a feladata az 
embernek az őt körülvevő környezettel, mi a dolga a világgal, a 
Kozmosszal? Nagyon nehéz tisztán látni, hogy a technika hihetetlen 
fejlődését kísérő pusztítás lassítható vagy megállítliató-c. Nehéz 
eldönteni, hogy annak van-c igaza, oki a technika pusztítását a 
környezetvédelmi technika fejlesztésével akutja elkerülni, vagy 
annak, aki legszívesebben kitörölne a technikát az életünkből. So
kan ügy gondoljuk, hogy más megközelítés is létezik. A világ, a 
Kozmosz, az anyag és a szellem egységéből kiinduló gondolkozás 
közelebb visz az élő Föld megértéséhez, melynek nemcsak szüle
tése, hanem haláta is van, de a hátát egy új születéshez vezet.

Frisch Mihály

Kacorlak, nádgyökérteres szennyvíztisztító látképe
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