SZERZŐINK
A.Gergely András (Budapest, 1952) társadalomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE oktatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.
Dr. Békefy Lajos (Csorna, 1948) Ph.D. református teológus, szociáletikus, világvallás kutató,
a Presbiter felelős szerkesztője. Teológiát Budapesten, Wittenbergben és Heidelbergben tanult.
Pneumatológiából doktorált Debrecenben. Számos
teológiai, esztétikai, szociáletikai, a vallás és a modern világ, a keresztyénüldözés történetével és mai
állapotával foglalkozó cikk és könyv írója. A kolozsvári agnusradio.ro-n 670 cikke olvasható ezekről a
kérdésekről (bekefy.agnusradio.ro).
Király Gábor (Budapest, 1980) szociológus. A
Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tudományos főmunkatársa; valamint
a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense.
Az elmúlt 15 évben számos részvételi kutatás tervezésében és lebonyolításában vett részt. Jelenleg egy
részvételi szemlélettel és részvételi rendszermodellezéssel kapcsolatos monográﬁán dolgozik.
Dr. Koncz Gábor (Sátoraljaújhely, 1950) PhD.,
egyetemi magántanár, főiskolai tanár. A Magyar Comenius Társaság alelnöke, a TIT Stúdió Egyesület
igazgatója, társadalmi munkában. Főiskolákon oktató. Korábban: újságíró, tudományos kutató, minisztériumi munkatárs, miniszteri biztos, országos
kulturális intézmények vezetője, a felsőoktatásban, a
továbbképzések és konferenciák keretében itthon és
külföldön előadó. Számos könyv, tanulmány szerzője a művelődés-gazdaságtan, kulturális előrejelzések,
kulturális tervezés, kulturális menedzsment témakörökben. E-mail: drgaborkoncz@t-online.hu
Dr. Koncz Sándor (1913–1983) református lelkész, teológiai tanár. Életrajzi adatait bővebben lásd
írása bevezetőjénél.
Kupa László (Budapest, 1953) jogász, szociológus, habilitált egyetemi tanár. 1987 óta a Pécsi
Tudományegyetemen tanít. Fő kutatási területe:
magyar szociológiatörténet és kisebbségszociológia.

Macsó Kinga (Rozsnyó, 1984) doktorandusz, a
SZTE BTK vallástudomány (keleti vallásﬁlológus),
történelem – informatikus könyvtáros szakán végzett, jelenleg a PTE BTK Interdiszciplináris Politikatudományi doktori képzés levelezős hallgatója,
kutatási témája a cigányság helyzete Szlovákiában.
Nagy Ádám (Budapest, 1972) habil., PhD. Hat
diplomáját a legkülönbözőbb területeken szerezte,
1999-ben védte meg doktori fokozatát. 2004–2008
között az Információs Társadalom és Trendkutató
Központ igazgatója, tudományos főmunkatársa. Az
Új Ifjúsági Szemle és a Civil Szemle folyóiratok alapító főszerkesztője. 2011-ben Magyary-ösztöndíjat
nyert és lett a Magyar Pedagógiai Társaság Szabadidő-pedagógiai Szakosztályának elnöke, valamint
a Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológiai
Szakosztályának titkára, majd alelnöke. 2014-ben
habilitált, jelenleg a komarnoi Selye János Egyetem docense, Bolyai ösztöndíjas, a Neumann János
Egyetem (korábbi Pallasz Athéné Egyetem) kutatóprofesszora. Több ifjúságüggyel foglalkozó kolléga
(köztük szociológusok, politológusok) mentora.
Oláh Levente (Miskolc, 1970) informatikus.
Kezdetektől fogva a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Kulturális és Vizuális
Antropológiai Intézet tagja. Érdeklődési köre az informatika társadalomtudományi felhasználásának
lehetőségei.
Pallay Katalin (Beregszász, 1992), PhD-hallgató Debreceni Egyetem, Humán Tudományok
Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi
Program, ﬁatal kutató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Kutatási területe a kárpátaljai
ﬁatalok hallgatói célú mobilitása Magyarország irányába, a Magyarországon tanuló kárpátaljai hallgatók tanulmányi pályafutása és karrierkövetése.
Pusztai Gabriella (Nyíregyháza, 1966), DSc,
habil., oktatáskutató, a Debreceni Egyetem oktatója, kutatásaiban az önkéntes közösségekben elérhető társadalmi tőke tanulmányi eredményességre
gyakorolt hatását, az oktatási intézményekben folyó
szocializációt vizsgálja.
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Sárosi-Blága Ágnes (Csíkszereda, 1988) doktorandusz a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programjában, szociológus
a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások
Központjában. Szakmai érdeklődés és kutatási terület: a téralapú identitásépítési folyamatok, a rurális
elitcsoportok elemzése, vidékfejlesztés.

Török Zsuzsanna (Miskolc, 1978.) kulturális
antropológus. Tanársegéd a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális és Vizuális
Antropológiai Intézetében. Elsősorban az antropológiai tudás alkalmazhatóságának kérdései, a szervezetantropológia és a különböző társadalomtudományi határterületek foglalkoztatják.

Silló Ágota (Csíkszereda, 1988) doktorandusz
a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programjában, projekt menedzser a
Gyergyói Szemle Egyesületnél. Szakmai érdeklődés
és kutatási terület: ﬁatalkori önkéntesség, közösségfejlesztés rurális térségekben, kultúra- és tudományszervezés.
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