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SZERZ INK

A.Gergely András (1952, Budapest) társada-
lomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE ok-
tatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.

Alliquander Anna (Budapest, 1977) 2003-
ban diplomázott a Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Karán, mely tanulmányokat 
megszakította a Sydney-i olimpián való részvétel 
miatt (könnyűsúlyú kétpárevezős versenyszám). A 
sport, a mozgás, a környezet iránti feltétlen tisztelet 
a preventív medicina felé fordította érdeklődését. 
A megelőzőorvostan és népegészségtan szakvizsgá-
ját 2008-ban szerezte meg. 2003 óta rezidensként, 
jelenleg tanársegédként dolgozik a SE Népegész-
ségtani Intézetében. Doktoranduszként kutatja az 
evezőssport egészségmegőrző szerepét, kiváltképp a 
női evezésben. 1989 óta evez a Danubius Nemzeti 
Hajós Egyletben, tagja a Magyar Evezős Szövetség 
Hagyományőrző Bizottságnak.

Bögre Zsuzsanna (Szeghalom, 1960) Dr. habil., 
szociológus, egyetemi docens, Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem, Szociológia Intézet. Kutatási terü-
letei: kvalitatív módszerek, élettörténeti módszer, 
1956 megéléstörténetei, vallásszociológia, feloszla-
tott női szerzetesrendek, vallásosság jelentése a fi a-
talok körében.

Gyökér Róbert (Ózd, 1974) pályafutását ze-
nekari művészként kezdte, öt évig tartó libanoni 
komolyzenei tevékenység után a Miskolci Egye-
tem Kulturális és Vizuális Antropológia szakára 
járt, 2011-ben szerzett MA fokozatot alkalmazott 
antropológia és dokumentumfi lm-készítői szak-
irányon, Gulyás Gyula témavezetésével. Független 
dokumentumfi lmesként 2009-től kezdve forgat a 
társadalom peremére sodródott mikroközösségek, 
etnikai kisebbségek életmódjáról, mindennapi 
küzdelmeiről. Filmjei hosszú távú antropológiai 
kutatások vizuális verziói, kulturális antropológus-
ként elsősorban lokális kisközösségek értékrendbeli 
változásainak, illetve a hazánkban letelepedett be-
vándorlók és a többségi társadalom közötti idegen-
ségtapasztalat problematikájának kutatásával foglal-
kozik. 

Illés Anna (Tatabánya, 1989) PhD-hallgató 
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 
Magyar és Összehasonlító Folklorisztika doktori 
program. 

Oross Dániel (Mosonmagyaróvár, 1985) az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politi-
katudományi Intézetének tudományos segédmun-
katársa. Kutatási területe politikai szocializáció, 
politikai részvétel és ifj úságpolitika. PhD fokozatát 
a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi 
Doktori Iskolájában, egyetemi diplomáit az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi In-
tézetének politológia szakán, illetve ELTE Bölcsé-
szettudományi Kar esztétika-művelődéstudomány 
szakán szerezte. Angolul, franciául, németül és ola-
szul beszél.

Simó Lili (Budapest, 1989) Keleti nyelvek 
és kultúrák – arab alapszak (PPKE BTK, 2008–
2010), Zsidó közösségi szervező BA (OR-ZSE), 
Kulturális antropológia MA (ELTE TÁTK) szakos 
egyetemi hallgató. Jegyzetei, kisebb írásai találhatók 
itt: http://globspot.hu/author/simo-lili

Székely Levente (Kolozsvár, 1979) Ph.D. ta-
nulmányait az ELTÉ-n, valamint a Budapesti 
Corvinus Egyetemen végezte. A Kutatópont ku-
tatási igazgatója, a BCE Magatartástudományi és 
Kommunikációelméleti Intézet tudományos mun-
katársa. 2012-től a nagymintás ifj úságkutatás (Ma-
gyar Ifj úság 2012; Magyar Ifj úság Kutatás 2016) 
kutatásvezetője. Mintegy félszáz tudományos pub-
likáció (folyóiratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) 
és kb. ugyanennyi, főként online cikk önálló, vagy 
társszerzője. Kutatási területei: médiafogyasztás, új 
média, ifj úságügy, oktatásügy, információs társada-
lom, pénzügyi kultúra, stb. Legutóbbi szerkesztett 
munkái a Negyedszázad és a Fókuszpontok című ta-
nulmánykötetek (2016).

Tibori Timea (Békéscsaba, 1950) szociológus, 
az MTA Szociológiai Kutatóintézet volt tudomá-
nyos igazgatóhelyettese, egyetemi oktató, lapunk 
főszerkesztője.


