CURRICULUM VITAE
Date biografice:
• Data si locul nasterii: 8 septembrie 1951;
• Starea civila: casatorit, are trei copii.

Studii:
• Facultatea de Filologie, sectia maghiara-franceza din cadrul Universitatii
Babes-Bolyai din Cluj (absolvit in 1974);
Activitate profesionala:
• Profesor de franceza la Scoala Generala din Santan de Mures (19741976);
• Redactor la revista literara “Igaz Szó” (1976);
• Redactor –sef al revistei literare „Látó” (1989);
• Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (1978);
• Membru al Uniunii Scriitorilor din Ungaria (1990);
• Secretar general al grupului P.E.N. al Scriitorilor Maghiari din România
(1990);
• Secretar al Filialei Uniunii Scriitorilor din Târgu Mureş (1990-1996);
Activitate politica”
• Membru fondator şi vicepreşedinte al organizaţiei UDMR Mureş (1989);
• Membru în Prezidiul UDMR (1990-1991);
• Senator de Mures din 1990, reales in toate legislaturile ulterioare (1992,
1996, 2000, 2004);
• Membru în Comisiile de cultură şi învăţământ ale Senatului (1990-1992);
• Membru în Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare (1990-1992);
• Preşedinte al grupului UDMR din Senat (1991-1992);
• Membru în Comisiile de politică externă şi de cultură ale Senatului
României (1992–1996);
• Membru în Comisia pentru politică externă şi în Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă şi tineret (1996-2000);
• Membru în Comisia pentru politică externă (2000-2004);
• Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă (decembrie
2004 - martie 2005);

• Preşedinte al Uniunii Democrate Maghiare din România din 1993, reales
în această funcţie la alegerile din anii 1995, 1999, 2003 şi 2007.
• Candidat UDMR la alegerile prezidenţiale din România din 28 noiembrie
2004, obţinând un număr de 533.446 voturi, reprezentând 5,10% din
numărul voturilor valabil exprimate (locul 4);
• Viceprim-ministru în Guvernul Tăriceanu şi totodată ministru de stat fără
portofoliu, pentru coordonarea activităţilor în domeniul culturii, educaţiei
şi integrării europene (2004 – demisioneaza in 2007 pentru a putea
coordona campania electorală a UDMR);

Limbi straine:
•
•
•
•
•

Maghiara (materna);
Franceza;
Romana;
Engleza;
Rusa.

