Szerzőink
A.Gergely András (1952, Budapest) társadalomkutató, az ELTE TáTK, a PTE és az SZTE oktatója, lapunk főszerkesztő-helyettese.
Dóczi Tamás (1978, Budapest) Testnevelési
Egyetem, Társadalomtudományi Tanszék; angol
bölcsész (ELTE, 2005) és szociológus (ELTE, 2006),
valamint PhD fokozatot szerzett sporttudományból
(Semmelweis Egyetem, 2011). Jelenleg egyetemi
docensként dolgozik a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén és vendégoktató a
National Taiwan Sport University intézményében.
Kutatási témái: sport és globalizáció, sport és nemzettudat kapcsolata, sportesemények társadalmi
hatásai, szurkolói identitás és társadalmi befogadás
a sportba és a sport által. E témákban számos folyóiratcikket és könyvfejezetet publikált magyar és
angol nyelven, valamint közreműködött több hazai
és nemzetközi kutatási projektben. Társszerzője az
első magyar sportszociológia tankönyvnek és tagja
a Nemzetközi Sportszociológiai Társaság (ISSA) Tanácsadó Testületének. doczi.tamas@tf.hu
Fekete Deák Ildikó (1983, Szépvíz, Csíkszék,
Hargita megye, Románia), doktoranda, a Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola
Szociológia és Társadalompolitika doktori programján abszolutóriumot szerzett, doktori védési
szakaszban áll. Egyetemi és mesteri tanulmányai
befejezése után előbb pedagógusnak, majd családterapeutának és mentálhigiénés szakembernek
szakosodott a pszichológusi szakmán belül. 10 éve
Csíkszeredában a Nagy Imre Általános Iskolában
dolgozik pszichopedagógusként, 2011 óta férjezett,
három kisgyermek (1,5, 5, és 7 évesek) boldog édesanyja. A szakmai képzések folyamatosan csiszolták
és alakították érdeklődési területét, pszichológusként a családot mint érzelmi közösséget, és annak
lelki egészségvédelmét tartja legfőbb érdeklődési
területének. Emellett érdeklődik a neveléstudományok, a pszichopedagógia, valamint az iskolai mentálhigiéné iránt is.

Ivony Éva (1967, Gyöngyös) PhD, kutató
szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola külső munkatársa az EFOP3.6.3 projekten.
Kembe Irėn J. (1956, Makó) érettségit Battonyán, a Mikes Kelemen Gimnáziumban orosz-német tagozaton szerzett, később a Brazzaville-ben a
Marien Ngouabi Egyetemen tanult. Első diplomáját Budapesten a Zsigmond Király (magán) Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány szakon
szerezte. Második diplomáját 2019-ben a Milton
Friedman Egyetemen, Andragógia mesterszakon,
Geronto-Andragógia szakirányon Cum Laude szerezte. Az EFOS (European Federation of Older
Students) bécsi bejegyzésű civil szervezet tagja. Független, okleveles gerontagógus.
Kovács Ágnes (1981, Budapest) PhD hallgató,
Testnevelési Egyetem, olimpiai bajnok úszó, aki
2009-ben csatlakozott a Testnevelési Egyetem nemzetközi igazgatóságához, ahol a mai napig nagykövetként, óraadóként segíti az egyetemi élet munkáját. 2001-2005 között az Arizonai Állami Egyetem
hallgatója, és úszója lett, Tanulmányait az Egyesült
Államokban marketing és kommunikációs szakon
végezte el. Hazatérése után, a Budapesti Corvinus
Egyetem mesterképzésén diplomát szerzett szociológus-közgazdász szakon. 2013-ban felvételt nyert
a Testnevelési Egyetem doktori iskolájába, kutatási
területe: élsportolók és a média kapcsolata. Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt előadóként, valamint több tudományos publikáció is kötődik a nevéhez. Kovacs.
agnes@tf.hu
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Krasztev Péter (1965, Budapest) társadalomkutató, irodalomtörténész, műfordító, jelenleg a
BGE Kommunikáció Tanszékének docense. 1995ben védte meg a közép-európai szimbolizmusról
szóló doktori értekezését, azóta antropológiai, kultúrtörténeti és irodalmi tárgyú tanulmányai és kötetei tizenöt nyelven jelentek meg; készített számos
antropológiai tárgyú dokumentumﬁlmet; tanított
többek között a CEU-n, ELTÉ-n, METU-n, az
Egri Egyetemen, Pozsonyban a Comenius és a Közgazdasági Egyetemen; vezetett európai uniós fejlesztési programot Belgrádban (2002–2004) és Magyar
Kulturális Intézetet Pozsonyban (2005–2010),
2014 óta az Európai Bizottság támogatási programjainak (Erasmus, Horizon 2020) állandó szakértője. Legutóbbi szerkesztett kötete The Hungarian
Patient: Social Opposition to an Illiberal Democracy a
CEU Press-nél jelent meg 2015-ben.
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Moravetz Orsolya (1989, Veszprém) – A Testnevelési Egyetem Sporttudományi Doktori iskolájának hallgatója, kutatása a testi tudatosságot fejlesztő művészetek és mozgásformák életminőségre
gyakorolt hatásainak vizsgálatára épül. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Szegedi
Tudományegyetemen folytatta, valamint színháziés ﬁlmszínész képesítést szerzett. Gyermekkorától
fontos szerepet tölt be az életében a tánc- és zeneművészet, énektanulmányai kapcsán ismerkedett
meg az Alexander-technikával.
Tibori Timea (1950, Békéscsaba) szociológus,
lapunk főszerkesztője.
T. Kiss Tamás (1949, Jászberény) PhD, Wesley
János Lelkészképző Főiskola, főiskolai tanár, a KéK
rovatvezetője. Kutatási területe: a kultúra elméleti
és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a személyközi, a közösségi és a tágabb társadalmi formációkra.
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