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Önéletrajz

Schmidt Balázsnak hívnak. 1996 februér 28-án születtem Szekszárdon. Kölesden lakom a

Laposrét utca 18-ban a szüleimmel és két testvéremmel.

Gyermekéveimet szülőfalumban tölthettem,ítt jártam általános iskolába, melynek befejezése

után tanulmányaimat 2010-ben Gyönkön a Tolnai Lajos Gimnáziumban kezdtem' 20I4-ben

nyelwizsgáztam (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 1Öso;, B2). Szabadidőmet amikor

csak tehettem galambjainkkal töltöttem. A galambok tenyésztésének családunkban

hagyományavar\ hiszen mér nagyapám is galambászott gyermekkorában, mely a mai napig is

tart. E'zen szenvedély alól természetesen édesapám se kivétel, csak úgy nem mint húgom és

bátyárn,kík az M09-es Postagalamb Egyesület eredményes versenyzői.

Jómagam hat éves koromban kezdetem el galambokat tenyészteni. Ez idő alatt több fajtával is

foglalkoztam, míg nem megállapodtam az amenkai óriásposta és a king fEtanál. Immáron

több éve tagja vagyok a Nagydorogi V093-as Galamb és Kisállattenyésztők egyesületének

(tagazonosítóm: 1 I 622).

Jelenleg tanulmányaimat a Kaposvári Egyetem Agrár-és Környezettudományi Karának

Állattenyésztő Mémök Szakán folyatom, melyet 2017.decemberében abszolválok. A diploma

megszerzése után több időm lesz kedvenceimre és a közösségi szerepválIalásra, ezért

szeretnék tagja lenni a szövetség Felügyelő vagy Etikai Bizotságáttak' melyben a színvonalas

részvételhez szükséges ismereteket -saját tudásom kívül- az egyesületem vezetősége illetve

más irányú kapcsolataim biztosítják

Kölesd, 201 7.november 1.
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