
BBiinnddeerr  MMááttyyááss (Szekszárd, 1981),

kulturális antropológus, történelem

tanár, az ELTE BTK Történettudományi

Doktori Iskola PhD-hallgatója. Kuta-

tási területe a kelet-európai cigányság,

továbbá az etnikai és nemzeti identi-

tások. Megbízott elõadóként tanít az

ELTE TÁTK kulturális antropológia

szakán.

CCzziirrjjáákk  ÁÁrrppáádd  Temesváron született

1980-ban, Marosvásárhelyen érettsé-

gizett, az itteni színmûvészeti egye-

tem dramaturgia szakán diplomázott,

jelenleg a kolozsvári tudományegye-

temen a kultúrfilozófia és elõadó-mû-

vészetek magiszteri hallgatója. Folyó-

iratokban, internetes portálokon,

egyéb kiadványokban közölt változa-

tos mûfajú írásokat, dolgozatokat.

DDeeáákk  PPeettrraa,, az ELTE néderlandisz-

tika és kulturális antropológia szakos

egyetemi hallgatója, kutatási témakö-

rei: a venezuelai magyarság városi kul-

túrája, a biciklis szubkultúra Amster-

damban és Budapesten.

DDeemmee  JJáánnooss (Budapest, 1975), szo-

ciológus, újságíró, médiakutató. A PTE

Kultúratudományi Doktori Program-

jának hallgatója.  2007/2008-ban nevelõ

a mánfai Collegium Martineumban.

DDoobbóó  EEsszztteerr (Gyõr, 1975), a Szé-

chenyi István Egyetem Multidiszcipli-

náris Társadalomtudományi Doktori

Iskola PhD-hallgatója, ugyanott a Kautz

Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nem-

zetközi Tanulmányok Tanszék mun-

katársa. Kutatási témaköre a kulturá-

lis alapú térségfejlesztés, a mûvésze-

tek, kultúra és kreativitás kapcsolata,

a kultúra-gazdaságtan és a kultúrpoli-

tika. Írásai jelentek meg a gyõri dok-

toriskola Évkönyvében, a kaposvári

Terület és Vidékfejlesztési Konferencia

kiadványában, a Kárpát-medence régiói

5. kötetében, a Tér és Társadalomban,

valamint a szegedi kultúrakutató kon-

ferencia kiadványában.

HHoorrvváátthh  KKaattaa (Budapest, 1978), kul-

turális antropológus. A PTE Kultúratu-

dományi Doktori Programjának hall-

gatója és kutató a Káva Kulturális

Mûhelyben.

MMiihháállyy  EEmmõõkkee (Csíkszereda, 1982):

szociológus, az ELTE Szociológia Dok-

tori Iskola II. éves hallgatója. Érdeklõ-

dési területe a szegénységszociológia, a

romániai városi szegények alkalmaz-

kodása a rendszerváltást követõ gazda-

sági szerkezetváltozáshoz, illetve az

Európai Unióhoz való csatlakozást kö-

vetõ új átmeneti idõszakhoz.

OOllááhh  TTiibboorr (Budapest, 1981), filo-

zófia szakos egyetemi hallgató (ELTE).

Kutatási területe az életfilozófia, feno-

menológia és az egyes egyén életbeve-

tettsége, valamint a kulturális antro-

pológia (egyes) kérdésterületei. Írásai

mindeddig az Internet nyújtotta lehe-

tõség által jelentek meg (ezek olvasha-

tók az Antroport on-line hasábjain is),

lapunk elõször közli társadalomkuta-

tási reflexióit.

PPrróónnaaii  CCssaabbaa (Budapest, 1966), kul-

turális antropológus, cigánykutató, az

ELTE Társadalomtudományi Karának

antropológiai szakcsoportját vezeti,

korábban párhuzamosan az MTA Ki-

sebbségkutató Intézetének tudomá-

nyos fõmunkatársa. Tanulmányai és

könyvei az MTA, az ELTE kiadványai

között és az Új Mandátum Könyvki-

adó cigány-sorozatában jelentek meg.

TTaakkááccss  JJuuddiitt (Budapest, 1968), szocio-

lógus, kutatási témaköre a másság el-

fogadásának és elutasításának kérdé-

seirõl formálódik.
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