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Szakmai önéletrajz

Felsőfokú tanulmányaimat

1979-ben fejeztem be a pécsi Janus Pannonius Tu-

dományegyetem
biológia-földrajz szakos tanárként. Diplomamunkám címe:
Adatok a Sokorói-dombvidék macrolepidoptera faunájához. Ez a munkám jelenleg forrásmunka a Sokorói-dombvidék TKelőkészítéséhez.
1979-ben szakpárosításomnak megfelelően Vas megyében, Sorkifaludon
kezdtem tanítani. 1981-ben kerültem vissza szülővárosomba, Győrbe.
Itt 1981 és 1985 között a Zalka Máté Általános Iskola tanára voltam.
Az iskolai oktató-nevelő munkám folyamán igyekeztem a tanulók környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletét pozitív módon befolyásolni, számtalan iskolai és iskolán kívüli foglalkozás és kirándulás megtartásával. Ebben az időben vettem fel a kapcsolatot a Győrött működő DKTH
~szak-dunántúli

Felügyelőségének

dolgozóival. 1985-ben a Felügyelőség

dolgozóinak sorába léptem, mint művelődési felügyelő. A Felügyelőségen
lehetőséget kaptam a körrlyezet- és természetvédelmi munka magasabb szintre emelésére. Itt módomban állt az is, hogy bekapcsolódjak a térség természeti értékeinek megóvását célzó kutatómunkába is: természetvédelmi
kutatótáborokat vezethettem a Hanságban, aSzigetközben és a Sokorói-dombvidéken. A táborok munkájának eredményeit hivatalom és más szervezetek is hasznosítják a természetes élőhelyek fenntartására irányuló
tevékenységükben. A Felügyelőség munkatársaként számtalan, elsősorban az
ismeretterjesztést és oktatást szolgáló videofilmet készítettem. Afilmeket a város oktatási intézményeiben eredményesen alkalmazzák. A gazdálkodó szervezetek környezetvédelmi
z~tvédelmi szaktanfolyamokat

felelőseinek munkájukat segítő környe-

szerveztem és vezettem.

1986-ban alapítottam meg a REFLEX Környezetvédő Egyesületet. Az egyesület elnökeként fontosnak tartottam és tartom ma is , hogy a környezet
megó\lása érdekeben végzett munka csak a széles tömegek megnyerésével, és
aktív részvételével lehet eredményes. Az egyesület fennállásának 4 éve
alatt nagy eredményeket ért el a környezetvédelmi szemléletformáló munka
területén. Akciói igen sok súlyos és fontos problémára hívták fel a figyelmet. Az egyesületben végzett munkám során kezdtem el mélyebben foglalkozni a települések környezetvédelmi problémáival. Ezen problémák megoldására, a helyzet javítására számtalan javaslatot dolgoztam ki. Munkánkat a
KVM 199D-ben PRO NATURA Emlékéremmel tüntette ki.
Az OKTH és az OVH összevonását követően létrejött ~szak-dunántúli

Környezet-

védelmi és Vízügyi Igazgatóságon a települési környezettel kapcsolatos komp-
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lex feladatokat oldok meg. MUIlkám során elsosorban a telepUlési zaj- és
rezgésvédelemmel foglalkozom. Részt vettem a térség közlekedésből eredo
zajterhelési térképének elkészítésében.
Jelenleg egy a megyében létrehozandó környezetvédelmi

oktatással, kép-

zéssel foglalkozó technikum kialakításán dolgozom. Ebben a munkában
részt vesz a Mayer Lajos VízUgyi Szakközépiskola, a Környezetvédelmi
és VízUgyi Igazgatóság és a REFLEX Környezetvédő EgyesUlet is.

Gyor, 1990. július 25.

IBálint Csabai
környezetvédelmi

felUgye16

