
Önjellemző élettörténet szakmai, tudományos, sport tevékenységeim vonatkozásában illetve 

a főbb tulajdonságaim, céljaim taglalása 

 

 Fehér Balázs András vagyok harmadéves dietetikus hallgató. Pécstől körülbelül 70 km-re 

fekvő nagyközségben, Faddon lakom. Gimnáziumi éveimben (Sztárai Mihály Gimnázium) már 

igyekeztem bevonódni a tudományos életbe. Magasabb szintű oktatásban részt vettem a Garay 

János Gimnázium által szervezett szemináriumok keretein belül, ahol az oktatók egyetemi tanárok 

voltak. Gimnáziumi tanárom Dr. Krocskó László nagy hatással volt rám, felkészített az egyetemi 

elvárásokra. 

 

 Az egyetemi tanulmányaim első mozgalmas évében hallgatói képviselőként részt vehettem 

szervezési feladatokban, illetve társaim megsegítésében. Másodévesként megszületett az az 

elhatározásom, hogy a kutatási tervem szeretném elkezdeni. Ebben nagy segítséget nyújtott volna, 

ha hasonló gondolkodású és érdeklődésű emberek körében tölthetnék el minél több időt, a 

kutatásomat segítő plusz szakmai tevékenységekben részt vennék így közelebb kerülnék céljaim 

eléréséhez. Ezen megfontolás eredményeként úgy döntöttem, hogy megpályázom a Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szakkollégiumi tagságát amellyel, sikerrel jártam. 

 

 Az egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan a PTE-SZESZI Gyógy- és sportmasszőr esti 

tagozatán utolsó éves vagyok. Ezen két képzés adta lehetőségek egy szélesebb tudáskörrel 

ruházott/ruház fel az egészségtudomány területén. Elengedhetetlennek tartom az angol nyelv 

ismeretét, így egy sikeres, középfokú, államilag elismert nyelvvizsgára is szert tettem. 

 

 Számomra a sport az életem részét képezi. Tagja vagyok a Barcsi VSE Erőemelő 

szakosztálynak. Az elért eredményeim alapján tagja vagyok a nemzeti válogatottnak. 2012-ben 

volt az első versenyem, azóta kisebb nagyobb szünetekkel aktívan versenyzem. Rengeteg 

eredményem született. Szinte mindig dobogós helyezést értem el. A nevemhez fűződnek/fűződtek 

országos illetve világcsúcsok. Részt vettem országos bajnokságokon, Európa-, világbajnokságon 

egyaránt. Az utolsó megmérettetésem egy Európa-bajnokság volt. 

 

 Rendkívül ambiciózus embernek tartom magam. Az évek során megtanultam úgy beosztani 

az időmet, hogy mindenre és mindenkire tudjak elegendő időt szánni. A sportból adódóan talán, de 

egy perfekcionista embernek kell, hogy mondjam magam. Kommunikációs készséget nagyon 

fontosnak találom, hiszen a leendő Dietetikus, illetve a Gyógy- és sportmasszőr szakmáim ezt 

megkövetelik. Ezen elvárásnak azt gondolom, maradéktalanul eleget tudok tenni.  

 

 Céljaim között szerepel, hogy elvégzem a Bsc után a Táplálkozástudományi Msc képzést, 

illetve elmélyülök különböző mechanoterápiás kezelések ismeretében, elsajátításában. 

Sportágamban szeretném a nevem tovább öregbíteni.  

 

Végezetül az elérhetőségeim szeretném leírni: 

 E-mail cím: feherbalazs95@gmail.com 

 Telefonszám: 0630/293-3727 

 Állandó lakcím: 7133, Fadd, Arany János utca 77. 
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