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szerzőink

A.Gergely András (Budapest, 1952) tár-
sadalomkutató, az ELTE TáTK és a PTE 
doktoriskolájának oktatója, folyóiratunk 
főszerkesztő-helyettese.

Ábrahám Nóra (Kiskunhalas, 1981) a Szegedi 
Tudományegyetem BTK Néprajz MA Táncantro-
pológus szakán végzett. Jelenleg a Debreceni Egye-
tem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának 
Néprajz programjában részt vevő doktorandája.

Beke Ottó (Zombor, 1981) a Pécsi Tudo-
mányegyetemen szerzett PhD-fokozatot iroda-
lomtudományból. Az Újvidéki Egyetem szabadkai 
székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának 
docense.

Bajusz Orsolya (Miskolc, 1984) a kortárs mű-
vészet határterületeit próbálja megérteni és alkal-
mazni. 2022-ben védi a PhD-jét (melynek témája a 
tudománykommunikáció képen és részvételiségen 
alapuló új formátumai) a BCE Corvinuson. Első 
könyve (A patkánykirály, Tiszatáj Kiadó) megje-
lenés alatt van. Óraadó a MOME-n, műkritikus, 
és mostanában egy geológiai energiákat bemutató 
tanösvény tervein és pályázatain dolgozik. /www.
bajuszorsolya.com/

Demszky Alma Míra (Budapest, 1973) Dr. 
habil MATE – Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem egyetemi docense. Szociológus, Montes-
sori gyógypedagógus, lovas edző. Kutatási területe 
az oktatáspolitika, oktatási rendszerek összeha-
sonlítása az EU országaiban, különös tekintettel 
az alternatív pedagógiákra, non-frontális peda-
gógiai technikákra, társadalmi kirekesztésre és 
esélyegyenlőségre.

Feró Dalma (Budapest, 1982) az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Isko-
lájának doktorjelöltje. Disszertációjában a gender 
körüli viták és a szolidaritás kapcsolatát kutatja.

Havas Ádám (Budapest, 1988) szociológus, 
a Barcelonai Egyetem Marie Curie ösztöndíjas 
posztdoktori kutatója, a Replika folyóirat és a Jazz 
Research Journal szerkesztője. Érdeklődése közép-
pontjában jelenleg a „zenei diaszpórák” és dekolo-
nizációs kritika globális összefüggései állnak.

Kohut-Ferki Julianna (Sándorfalva, 1989) 
néprajz mesterszakos bölcsész, a Debreceni 
Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola 
néprajz és kulturális antropológia programjának 
doktorjelöltje, a Collegium Talentum ösztöndíja-
sa. Kutatási területe: etnikai együttélés, szituatív 
határképződés.

Kovács Márk Jenő (Székesfehérvár, 1994) 
táncművész, tanulmányait a Magyar Táncművé-
szeti Egyetem (MTE) néptánc specializációján 
végezte 2017-ben. Jelenleg az MTE klasszikus 
balett mesterszakának végzős hallgatója, valamint a 
Duna Művészegyüttes táncművésze.

Kozma Tamás (Budapest, 1939) – ny. egye-
temi tanár (Debrecen). Egyszerre készült tanító-
nak és lelkésznek (protestáns), pedig valójában 
író szeretett volna lenni. Iskoláit Budapesten és 
Kolozsvárott végezte, végül Dombegyházon kötött 
ki, mint képesítés nélküli nevelő. Fáradságos, 
nehéz, de izgalmas is volt innen tanári, majd dok-
tori diplomát, később tudományos minősítést is 
szereznie. Ezt az utat írta meg Erdei séta (2011) c. 
könyvében. Az innovációkat kutatja, ezért is tartja 
fontosnak a közösségi rádiózást mint a társadalmi 
innováció példáját, mert ezek a társadalmi innová-
ciók tartják lendületben életünket.

Laczkó-Albert Elemér (Gyergyóremete, 1969) 
a Debreceni Egyetem Bölcsészet- és Társadalom-
tudományi Kar Szociológia Tanszékének PhD-
hallgatója. Szülőfalujában polgármester. Kutatási 
témája: paraszttalanodás–polgárosodás folyamata 
egy székely faluban.

http://www.bajuszorsolya.com
http://www.bajuszorsolya.com
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Lengyel Zsanett (Kisvárda, 1996) a Debreceni 
Egyetem doktorandusza. 2015 óta foglalkozik 
kultúratudománnyal. Korábban többek közt a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, a Debreceni 
Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetem, valamint 
a Budapesti Metropolitan Egyetemeken szerzett 
egyetemi okleveleket.

Németh-Czirok Ildikó (Szeged, 1989) Pécsi 
Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” 
Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató, 
a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
zenepedagógusa.

Pataki Gábor (Székesfehérvár, 1955) művé-
szettörténész, az ELKH BTK Művészettörténeti 
Intézetének szenior főmunkatársa, az Új Művészet 
szerkesztője. Szakterülete: a 20. század művészete, 
kortárs művészet, tudománytörténet.

S. Nagy Katalin (Nagykanizsa, 1944), művé-
szettörténész, szociológus, DSc, a BME professor 
emeritusa.

Tibori Timea (Békéscsaba, 1950) szociológus, 
lapunk főszerkesztője.

CCC  Iránytű
1. modul

16 óra

CCC Világitótorony
2. modul

16 óra

CCC Sarkcsillag
3. modul

42 óra

Szeretnéd fejleszteni a kultúraközi kommunikációs  
készségedet? Gyere, tarts velem!

A Cross-Cultural Competence (CCC)  tanfolyamrendszer  az alapképzéstől 
a teljes képzésig, akár egyénileg,  akár egy csapat vagy vállalat számára 

megrendelhető.

Ahogy a tengerészek olvasni tudnak a szélirányból, a hullámok erejéből és 
a csillagok állásából, mi is megtanulhatunk olvasni mások kultúráiból - ha 

felismerjük azt, mi jellemez minket és másokat. 
Ez az, amire téged is meg tudlak tanítani!

Klara Denzin  Cross Culture Consulting | Schwäbisch Hall • Stuttgart • Budapest | www.klaradenzin.eu

Miről tanulunk?
• Saját kultúránkról
• Kulturális identitásunkról
• Kulturális és kommunikációs modellekről
• A kommunikáció interkulturális aspektusairól
• A kulturális idegenség kezeléséről
• Az észlelésről a kultúrák közötti találkozásokban
• Sztereotípiákról
• Kulturális dimenziókról
• Kultúrák közötti interakciók technikáiról
• Kultúrák közötti tanulás módszereiről

- KAPCSOLÓDÁS HATÁROK NÉLKÜL -

Kinek szól a képzés?
A CCC mindazoknak szól, akik gyakran dolgoznak- vagy működnek együtt más 
kultúrákból érkező emberekkel és akik ezeket a találkozásokat könnyeddé, 
élvezetessé és sikeressé szeretnék tenni:

• A vegyes kultúrájú családokban élőknek
• Külföldre készülő, vagy onnan érkezett diákoknak
• Nemzetközi résztvevőkkel dolgozó tanároknak, trénereknek és coachoknak
• Vállalati, vagy intézeti vezetőknek
• Egészségügyi, vagy adminisztrációs területen dolgozóknak

Molnár Iscsu István Egy Iscsu. 
Rézkarc (3), 16 × 28 cm, 2004
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