
Kuratórium 

Számomra az antropológia iránymutatás arra nézve, hogy 

a Föld számtalan kulturális csoportjához tartozók hogyan 

tanulhatnak egymástól túlélési stratégiákat egy egyre 

komplexebbé és összekötöttebbé váló világban. Eképpen 

kutatói érdeklődésem középpontjában az orvosi-, politikai- 

és városi antropológia áll.  

1998-ban társaimmal életre hívtuk az Artemisszió 

Alapítványt, amelynek megalapítása óta elnöke vagyok. 

Jelenleg félállásban orvosi antropológiát tanítok egy 

amerikai felsőoktatási program keretében (Health and 

Community, International Honors Program). 

 

Dr. Szántó Diana, Kuratóriumi elnök 

kulturális antropológus  

 

Rehabilitációs területen dolgozó pszichológusként mindig, 

az igazán döntés helyzetben nem lévő, akaratukon kívül 

nehéz helyzetbe került emberek életkilátásainak 

javíthatósága, segítése érdekelt. Így az alapítvány 

célkitűzései közül számomra leginkább a háborús 

övezetekből menekült és/vagy a talpuk alatt átrajzolt 

országhatárok változásai miatt (különösen a jelenlegi 

országhatárainkon kívül rekedt magyarok) hátrányos 

helyzetbe került emberek és népcsoportok segítése, 

kultúrájuk megőrzése és támogatása irányába tett 

erőfeszítések fontosak. 

 

Gyengési Gábor, Kuratóriumi alelnök 

pszichológus  

 

A világban és a szűkebb környezetemben zajló változások 

fel- és megismerése nyomán a szolidaritás - a kölcsönös 

kötelességérzés és segítségvállalás - egyre erősödő 

késztetése irányított munkás életem vége felé a szociális 

szféra irányába. 

Ezért csatlakoztam 2008-ban az Artemisszió Alapítványhoz, 

mint irodavezető. 

2018-óta nyugdíjas vagyok, alkalom adtán önkéntes 

munkatársként segítem az alapítvány munkáját. 

 

 

Pálfay Krisztina, Kuratóriumi titkár 

fotós, reklám szakember, irodavezető 



Felügyelő Bizottság 

Személyesen is szívügyemnek tekintem az interkulturális 

kommunikáció fejlesztését, mivel diákként tanultam az USA

-ban, Hollandiában és Japánban, majd később 

önkénteskedtem Kolumbiában. 

2006 óta foglalkozom az oktatási esélyegyenlőséget 

elősegítő projektekkel, korábban az Artemisszió Alapítvány 

munkatársaként, jelenleg a Badur Alapítvány projekt 

menedzsereként, ahol mindemellett a társadalmi 

vállalkozások fejlesztéséért is felelek.  

 

Koppány Judit, FB elnök 

kulturális antropológus, szociológus 

 

I was born in Germany, to Hungarian parents, who left 

Hungary in 1956, via Austria, via England to Germany. My 

father was an ethnographer who examined and 

documented different cultures throughout his whole life, 

and at home I could meander from a room decorated with 

masks from Sumatra to the room decorated with 

Romanian pottery. Everyday was an intercultural 

encounter, and I learned very early the value it. 

So it comes natural to help people that help other people 

to develop skills, I received as a gift  
 

Andreas Simon, FB member  

creative and strategic expert in advertising 

Korábban az üzleti élet és egy tréning / tanácsadó cég 

felsővezetői pozícióiban dolgoztam és ezekben a 

munkáimban mindig jelen volt a különbözőségek 

elfogadásának kultúrája. Ez is egyik motivációm volt 

váltásomkor a civil világba. 

2017-től 2020-ig az Artemisszió alapítvány operatív 

működésének irányítójaként sokat tettem azért, hogy a 

pluralizmus és a nyílt társadalom alapeszméi fokozottan 

érvényesüljenek az alapítvány projektjeinél és napi 

munkámban is. 

Jelenleg tanácsadóként tevékenykedem. 

 

Bernáth Lajos, FB tag 

manager, üzleti tanácsadó 

  


