
Szerzõink

Bognár Zoltán: politológus – 1980, Arad. A kolozsvári BBTE-n szerzett 
politológusi oklevelet. Jelenleg magiszteri hallgató a BBTE politológia sza-
kán. Elemzései jelentek meg a Transindex internetes portálon és a Krónika 
Szempont rovatában.

Csák László: vidékfejlesztési szakértõ – 1977, Kecskemét. 2000-ben 
végzett a Szegedi Tudományegyetemen, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem, 
Közgazdaságtudományi Karának keretén belül mûködõ Regionális Politika 
és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója. A Magyar Regionális Tudományi 
Társaság tagja. A csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem, Társadalomtudományi Tanszékének oktatója. A vidéki térségek integ-
rált fejlesztését kutatja.

Gábos Edit: szociológus – Sepsiszentgyörgy. 2005-ben szerzett szocio-
lógus oklevelet a BBTE Szociológia és Szociális Munkás-képzõ Kar szocio-
lógia szakán. Jelenleg magiszteri hallgató ugyanezen kar Közpolitikák és a 
szociológia megalapozása képzésén. Kutatási területei: turizmus, település 
és regionális fejlesztés.

Gagyi József: társadalomkutató – 1953, Marosvásárhely. 1978-ban 
 magyar–francia szakos diplomát szerzett a Babeº–Bolyai Tudományegyete-
men. 1990-ig középiskolai tanár, majd újságíró, szabadúszó. 2002-tõl a 
Sapientia–EMTE csíkszeredai karán elõadótanár, a marosvásárhelyi karon 
óraadó. A csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Köz-
pontjának alapító tagja. Kutatási területét a hiedelemvilág és az ötvenes 
évek társadalomtörténete képezik. Ezzel a témakörrel foglalkozik a Jelek 
égen és földön c. kötete is.

Glick Schiller, Nina: antropológus, szociológus. 1975-ben PHD fokoza-
tot szerzett antropológiából a Columbia Universityn. A University of New 
Hampshire Antropológia Tanszékének professzora. Kutatási területei: 
transznacionális folyamatok, globalizáció, transznacionális  migráció, etni-
citás, orvosi antropológia. Több kötet szerzõje, illetve szerkesztõje.
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Kerekes Gábor: vállalkozó, gazdaságpolitikus – 1958, Marosvásárhely. 
Tanulmányait 1982-ben a Kolozsvári Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Ka-
rán, majd 1990-ben a Wuppertali Mûszaki Akadémia Számítógépes folya-
matvezérlés szakán végezte. 1992–93-ban az angliai Open Business School 
menedzsment és marketing, 2002-ben pedig a a bécsi Joint Wiena Institut 
nemzetközi mûködõ tõke tanfolyamának végzõs hallgatója. 1993-ban az 
elsõ romániai nyomdaipari csoportosulás létrehozója. 1998 és 2000 között 
a Román Fejlesztési ügynökség, illetve a Román Nemzeti Régiófejlesztési 
ügynökség alelnöke. 2001 és 2003 között az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége 
Önkormányzatokért felelõs Fõosztályának, majd 2003-tól a Gazdasági Fõ-
osztályának vezetõje. Az Euréka Vállalkozó Szövetség alapító tagja.

Kinda István: néprajzkutató; muzeológus – 1981. A Debreceni Egyetem 
doktorandusza. Jelenleg a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum munkatársa. 
A lokális csángó társadalmak ellenõrzõ intézményeit, a tradicionális mes-
terségeket (szénégetés, téglavetés); egyház (pap) és közösség konfliktusát a 
moldvai csángó és erdélyi magyar falvakban, valamint a szocializmusból a 
posztszocializmusba való társadalmi és gazdasági struktúra átmeneteit, il-
letve a rendszerváltozás összetett hatásait kutatja mikroszinten.

Kiss Dénes: szociológus, egyetemi oktató – 1970, Mezõfele. 1996-ban 
diplomázott a BBTE kémia–fizika tanárképzõ szakán, majd 2000-ben vég-
zett a BBTE szociológia szakán. 2001-tõl az ELTE Szociológia tanszékének, 
2002-tõl pedig a BBTE Szociológia és Szociális Munka Tanszékének 
doktorandusza. 1998-tõl a Max Weber Szociológiai Szakkollégium tagja; 
1999-tõl a magyarországi  Balázs Ferenc Intézet állandó munkatársa; 2004-
tõl a Max Weber Szociológiai Szakkollégium programkoordinátora. Jelen-
leg egyetemi tanársegéd a BBTE Szociológia és Szociális Munka Tanszé-
kén. A WEB – Szociológiai folyóirat, illetve az Erdélyi Társadalom szer-
kesztõje. Tanulmányai hazai és magyarországi folyóiratokban, illetve tanul-
mánykötetekben jelentek meg.

Kiss Zita: egyetemi hallgató – 1983, Nagybánya. Tanulmányait 2002-
ben kezdte a BBTE Szociológia és Szociális Munkás-képzõ Karának szoci-
ológia szakán. 2003-tól a Max Weber szakkollégium hallgatója. Egyéni ku-
tatásaiban az alfalusi fiatalok jövõképét és életstratégiáit, a falusi kulturális 
szervezeteket és a hóstátiak közösségének életmintáit vizsgálta. 2004-ben, a 
VII. Tudományos Diákköri Konferencián dicsérettel díjazták a jelen 
 lapszámban megjelent dolgozatát. Kutatási területei: vallásszociológia, ifjú-
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ságszociológia, kisebbségkutatás, politikai szociológia, társadalmi kapcsola-
tok és kommunikáció, közösségkutatások.

Kónya Hanna: szociológus – 1983, Nagyenyed. 2005-ben végzett a 
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkásképzõ 
Karának szociológia szakán. Jelenleg ugyanezen kar Közpolitika, valamint 
a BBTE Európai Tanulmányok Karának  Komplex Kultúra Kutatás magisz-
teri programja keretén belül tanul. Kutatási területei: vizuális antropológia 
és hálózatelemzés, kvalitatív kutatási módszerek, elitkutatás.

Mester Béla: filozófiatörténész, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének 
fõmunkatársa – 1962, Sátoraljaújhely. Magyar nyelv és irodalom szakos ta-
nári, valamint könyvtárosi diplomáját 1985-ben, a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképzõ Fõiskolán szerezte, majd 1989-ben elvégezte az ELTE 
filozófia szakát. 1996-ben védte meg egyetemi doktori (doctor universitatis) 
értekezését filozófiatörténetbõl (ELTE BTK), majd doktori (PhD) címet 
szerzett irodalomtudományból (BBTE BTK, 2003) és politikafilozófiából is 
(ELTE BTK, 2005). 1988 óta publikál rendszeresen a kora újkori politikafi-
lozófiával, valamint a 19–20. századi magyar filozófiatörténettel, eszmetör-
ténettel és irodalomtörténettel kapcsolatos témákban.

Miklós Zoltán: etnográfus – 1980, Dicsõszentmárton. 2004-ben végzett 
a Babeº–Bolyai Tudományegyetem néprajz–magyar szakán, ezt követõen 
tanulmányait ugyanezen szakon meghirdetett magiszeteri programmal 
 egészítette ki (2004–2005). 2005-tõl a BBTE néprajz szakának doktorandusz 
hallgatója. A székelyudvarhelyi Haáz Rezsõ Múzeum tudományos kutatója. 
2004-ben I. helyezést ért el a VII. ETDK néprajz szekciójában. Kutatási te-
rületei: lokális közösségek társadalmi, gazdasági átalakulása, vagyonkezelé-
si stratégiák és a tárgyi környezethez való viszony.

Nagy Benedek: egyetemi oktató, kutató, tanácsadó – 1978, Csíkszere-
da. Tanulmányait 1997–2000 között végezte a Bukaresti Közgazdaságtudo-
mányi Akadémia kereskedelmi szakának turisztika és szolgáltatások szak-
irányán. 2002 júliusától a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és 
Gazdasági Doktori Iskolájának levelezõ tagozatán folyatja tanulmányait. 
2003-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai, Gaz-
daság- és Humántudományi Karának Gazdaságtudományi Tanszékén gya-
kornok. 2005-tõl az Országos Turisztikai Kutatási-fejlesztési Intézet segéd-
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kutatója. Kutatási területét a területi marketing képezi. A Proprietarius 
Egyesület, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja.

Oláh Sándor: társadalomkutató – 1954, Lövéte (Hargita megye). A 
KAM – Regionális és Antropológiai Kutatási Központ alapító tagja. Tanul-
mányai a KAM kiadványaiban, hazai és magyarországi folyóiratokban (Tár-
sadalmi Szemle, Szociológiai Szemle, Magyar Tudomány, Regio, Limes) 
jelentek meg. Kutatási területét az interetnikus kapcsolatok, a migráció, va-
lamint a falusi társadalom átalakítása a szocializmusban képezik. Csendes 
csatatér c. könyvében a Homoród menti kollektivizálás történetét írja meg.

Peti Lehel: néprajzkutató, szerkesztõ – 1981. A kolozsvári BBTE 
doktorandusza. Jelenleg a Korunk szerkesztõje. A moldvai csángók életvilá-
gának, mitológiai hagyományainak, identitásépítési stratégiáinak a moder-
nizáció hatására bekövetkezõ társadalmi változásait vizsgálja, valamint az 
erdélyi falvak rendszerváltozás utáni gazdasági berendezkedését, gazdaságz-
szervezési törekvéseit kutatja.

Sebestyén Csaba: 1963. 1986-ban végzett a kolozsvári Agrártudományi 
Intézet állattenyésztõ mérnöki szakán. 1996-tól a Romániai Magyar  Gazdák 
Egyesületének az ügyvezetõ elnöke, majd 1999-tõl az egyesület elnöke.

Szabó Árpád Töhötöm: néprajzkutató, egyetemi oktató – 1975, Simén-
falva. 1999-ben végzett a BBTE BTK magyar–néprajz szakán, majd 2000-
ben magiszteri oklevelet szerzett ugyanitt. 2001 szeptemberétõl a Debreceni 
Egyetem kulturális ökológia alprogramjának doktorandusza. 2001-tõl a ko-
lozsvári székhelyû Kriza János Néprajzi Társaság kutatója. 2002 márciusá-
tól óraadó tanár a BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia szakán, 
2005 februárjától pedig tanársegéd ugyanezen a szakon. A gazdasági célú 
autonóm népi intézményeket, a hagyományos gazdálkodás esélyeit, és az 
azt érintõ változásokat kutatja. Önálló kötetében (Közösség és intézmény. 
Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban) e témákat dolgozza fel. 

Tóth-Bartos András: történész – 1981, Kézdivásárhely. Tanulmányait a 
BBTE Történelem–Filozófia Karának Történelem szakán végezte 2000–
2004 között, majd ugyanitt magiszteri fokozatot is szerzett 2005-ben. 2004-
tõl a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum munkatársa, 2005-tõl a 
kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum tanára. Kutatási területe: 
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Észak-Erdély reintegrációja és a magyar állam modernizációs politikája a 
második bécsi döntés után.

Varga Attila: jogász – 1963, Szatmárnémeti. Jogi tanulmányait 1986-
ban a kolozsvári BBTE Jogi Karán végezte. 1990-ig jogtanácsosként dolgo-
zott, 1990–tõl folyamatosan az RMDSZ parlamenti frakciójának tagja, je-
lenleg a képviselõházi frakció helyettes vezetõje. Doktorandusz alkotmány-
jogból, a BBTE adjunktusaként alkotmányjogot tanít a Közigazgatási és 
Politikatudományi Karon.

Veress Emõd: jogász – 1978, Székelyudvarhely. 1998–2002 között a 
Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem kolozsvári Jogi Karának a hallgató-
ja. 2002-ben államvizsgázott a Bukaresti Tudományegyetemen. A Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának a doktorandusza (2002-
tõl). Társult oktató a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán, Közgaz-
daságtudományi Karán és a Politikai és Közigazgatási Tudományok Karon. 
A Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny szerkesztõbizottságának tagja. 
Szakterülete: alkotmányjog, közigazgatási jog, gazdasági közjog. Jelenleg az 
RMDSZ Önkormányzati Fõosztályának ügyvezetõ alelnöke.

Wimmer, Andreas: szociálantropológus, szociológus. 1994-ben habili-
tált a Zürichi Egyetemen szociálantropológia területen. 2003-tól a UCLA 
Szociológia Tanszékének professzora és ugyanezen egyetem Nemzetközi 
Intézetében mûködõ etnicitás és nacionalizmus program vezetõje. Fonto-
sabb kutatási területei: a nemzetállam alakulásának folyamata és dinamiká-
ja, az etnikai különbözõség átpolitizálásanak módjai, a kultúrelmélet és tár-
sadalmi változások. Több kötetet publikált és szerkesztett ezekben a téma-
körökben.


