
Fábián Gyula: ügyész, egyetemi docens – 1971, Szárazpatak. Egyetemi 
tanulmányait 1994-ben végezte a BBTE Jogi Karán. 2001-ben doktori címet 
szerzett a nemzetközi közjog témakörében. Jelenleg ügyész a Kolozs me-
gyei ügyészségen és egyetemi docens a BBTE Jogi Karának Közjogi Tanszé-
kén, illetve a Sapientia – EMTE Közjogi Intézetében. Több szakkönyv, ta-
nulmány szerzője.

Gábora Attila: szociológus, vidékfejlesztő – 1990, Kolozsvár. A BBTE 
Szociológia és Szociális Munkás Képző Intézetének Szociológia szakán 
végzett 2012-ben, majd ugyanitt végezte mesteri tanulmányait 2014-ben a 
Településfejlesztésben Alkalmazott Szociológia szakon. Kutatási, érdeklő-
dési területei: nemzeti identitás, nemzeti identitás kulturális és szimbolikus 
elemei, szociális gazdaság, vidék- és településfejlesztés.

Kiss Dénes: szociológus, egyetemi adjunktus – 1970, Mezőfele. Egyete-
mi és mesteri tanulmányait a BBTE-n végezte (2000, illetve 2002), és ugyan-
csak itt szerezte doktori (PhD) címét (2011). Jelenleg a BBTE Magyar Szo-
ciológia és Szociális Munkás Képző Intézetének adjunktusa. Főbb kutatási 
területei a vidék-, vallás- és nonprofit szektor szociológiája.

Peti Lehel: néprajzkutató – 1981, Dicsőszentmárton. Egyetemi, mesteri 
és doktori tanulmányait a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia tanszéké-
nek keretén belül végezte. Jelenleg a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kuta-
tója. Kutatási területei: erdélyi és moldvai falvak vallásossága, gazdasági 
stratégiák, etnikai viszonyok. 

Sólyom Andrea: adjunktusként dolgozik a Sapientia EMTE Csíkszere-
dai Karának Társadalomtudományi Intézetében. 2012-ben szerzett PhD ok-
levelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia és szociálpolitika 
doktori iskolájában, ahol középiskolás és egyetemista fiatalok politikai kul-
túrájáról írta disszertációját. Érdeklődési területe az ifjúság- és politika szo-
ciológia, 1997 óta végez empirikus vizsgálatokat ezeken a területeken. Ta-
nulmányozta az ifjúsági szubkultúrákat is a helyi társadalomban. A vidék-
fejlesztéshez kapcsolódó tárgyakat tanít, így egy további érdeklődési terüle-
te a gazdálkodás és vidékfejlesztés.
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Szabó Á. Töhötöm: néprajzkutató, egyetemi adjunktus – 1975, 
Siménfalva. Egyetemi és mesteri tanulmányait a BBTE-n végezte (1999, il-
letve 2000), majd néprajz és kulturális antropológia doktori (PhD) címet 
szerzett Debrecenben (2008). Jelenleg a BBTE Magyar Néprajz és Antro-
pológia Intézetének adjunktusa. Főbb kutatási és érdeklődési területei a 
gazdasági antropológia, politikai antropológia, parasztságtanulmányok, vi-
dékkutatás és etnicitás. Három könyve jelent meg magyarul és több tanul-
mánya magyarul, angolul és románul.

Szabó Csongor: történész – 1991, Sepsiszentgyörgy. Egyetemi és meste-
ri tanulmányait a BBTE Jelenkor Története és Nemzetközi Kapcsolatok 
szakán végezte (2013, illetve 2015). Jelenleg az ELTE Történelemtudomá-
nyi Doktori Iskola keretén belül működő Új- és Jelenkori Magyar Történe-
lem Doktori Program hallgatója. Kutatási területei: a romániai magyar ki-
sebbség története a két világháború között; Románia története a két világ-
háború között; választások Romániában a két világháború között.


