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BETOLTENI KIVANT TISZTSEG: MGKSZ ELNOKSEG, DISZSZAKOSZTALY ELNOKE

MGKSZ rÖRzsszÁtvlovr: 1404.
racsÁcr vISZoNYoM KEZDETE: 1989.
SZAKMAI TAPASZTALATOM:

MGKSZ Elntiksége: Észak-dunántúli terület képvisetője" 2OI4-2OI7.
között.
v_61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület,
Székesfehérvár: vezetőségi tag (menedzser): 1 990-tő1.

Székesfehérvári_ és Erdélyi Bukógalambokat Tenyésztők Fajtaklubja:
elnÓk:2000-től.

TANULMÁNyoK: Szent Istvdn Egyetem, Gödöllő: növénytermesztési mérnök, okleveles agrár-
környezetg azdász.

ANYANYELVEM: magyar

EE NYELVEK: angol, francia, német nyelvek tekintetében nyelvismeretem nincs. Alapfokú orosz.

DIGITÁLIS KÉSZSÉcnx: Önálló felhasználó.

FONT0SABB PUBLIxÁcrÓr:
S zakdo lgo zatom : Nemzeti kincsünk: a székesfehérvári bukó

Diploma dolgozatom.' Gondolatok ahazat fesűs- bukó keringő galambfajtáink kialakulásáról

Könyvek: szerző és szerkesztőként a következő kiadvdnyok készítésében vettem részt:
o Nemzeti kincsünk: a székesfehérvári bukó

o A székesfehérvári bukó

o Budapest galambfajtái (fejezetek írása' szerkesztés)

. GalambÍajtáink és a galambsport (általam is írt cikkek felhasznáIásával)

Kiadásra került közreműködésemmel Parthay Géza: Haszongalamb tenyésztés (1905) és

Neumayr Pál" A galambkedvelők kézikÖnyve (I9I1) című művek reprint kiadása.

Szűcs Antal mellett részt' vettem városunk egykori jegyzőjének, dr' Viniczay Lászlónak, a

magyar óriásnyúl egyik mentora áItal irt, Az óriásnyúl (1942) címmel megjelent fiizet reprint

kiadásában.

Cikkek:
A Galamb- és kisiillat magazinban közel 200 írás.

Az istermelő- Gazdálkodók Lapja 32 részes, valamennyi |étező, egyszer volt bazai
galambfajtánkat i smertető sorozatom j elentette me g.

' A Haszonagrar cimmel megjelenő lap 3 részben a galambhús fogyasztást, illetve e célra

alkalmas fajták tenyésztését népszerűsítő írásom hozta Ie.

Jelent meg írásom az Aprójiszág címulapban és a rövid életú Galambász magazinban is.



Több ismer1etőm jelent meg a Porumbeí című román szaklapban, Constantinescu Herman
fordításában.
Népszerűsítő cikkeim jelentek meg (pl. Fehérvóri Polgár, Aqua Mobile).

PREZENTÁclÓx:
o Előadások tartása az általam kigondolt és Székesfehérvánól elindított Magyar KisdllatfajttÍk

Napja rendezvényein.
o Előadás tartása a Magyar Mezőgazdasdgi Múzeum és Könyvtór szervezésében megvalósított

Hazai fésűs- bukó keringő galambfajtáint címmel.
o Előadás tartása azMGKSZ BT Közgyűlésén a székesfehérvári bukóról.
o Ismefietők' bemutatók tar1ása sok alkalommal iskolai és felnőtt érdeklődők részére.

nÍJAx, KITI]NTETÉsEK, TENYÉSZIÓI lrINosÍrÉsnx:
. SzékesÍehérvári bukó:Európa Győztes, Ezüst Koszorús Kiváló Tenyésztő'
o MGKSZ' Székesfehérvár MJV Polgármestere: elismerés a székesfehérvári bukó

eli smerteté se, nép szerűs íté se ter én v é gzett tevékenys é gemért.

Hozzájárulok, hogy ezen bemutatkozásom a Galamb- és kisállat magazinban éslvagy a Magyar
Galamb- és Kisállattenyésztők országos Szövetsége honlapj án megj elenj en.

Székesfehé rv ár, 20 17 . nov ember 22.

Bárány István


