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Szerkesztő, műfordító, publicista.

1971-ben a Hargita című lapnál kezdi pályafutását. A Hargita Kalendáriumok szerkesztése
mellett számos helyi kiadványt ír vagy szerkeszt, több magyarul megjelent
természettudományos és műszaki könyvet gondoz. 1990-ben az RMDSZ felkérésére újraindítja
a
Csíki Lapokat.
1992-96: a megyei tanács tagjaként a az emberjogi bizottság vezetője, 1993-ban megindítja a
Csíkszereda
havilapot, 1994-99 az RMDSZ csíki szenátori irodáját vezeti. 1994-2006: a
Csíki Tv
főszerkesztője. 1994-től a
Romániai Magyar Szó
munkatársa, 2005-től az
Új Magyar Szó
és az
Erdélyi Riport
főmunkatársa, 2006-tól a bukaresti közszolgálati rádió magyar adásának publicistája. 2005-től a
csíkszeredai Sapientia egyetem médiaoktatója.

Fordítások:

Romulus Guga: A bolond és a virág, Kellemes ünnepeket! (Buk., 1983), Mircea Nedelciu:
Módosító javaslat a birtoklás ösztönéhez (Buk., 1985), Bedros Horasangian: Magányos ló az
autópályán (Buk., 1989), Látvány és gondolat (esszéfordítások a romániai avantgárd
képzőművészeti törekvésekről (Buk., 1991). Szekértábor a Szármány hegyén ( a
gyergyószárhegyi Kriterion írótalálkozók román nyelvű dokumentumainak a fordításai (Kvár.,
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2008. Publicisztikai kötetei: Hétköznapok, délibábok (1996), A Hold másik oldala (1999),
Zsögödből a világ (2001), A nagy erdélyi játszma (2006). Képző- és fotóművészeti írásai: Az
élet hitelével című önálló kötetben ( Monográfia Antal Imre gyímesi festőművészről, 2002),
valamint több mint száz képző és fotóművészeti katalógusban jelentek meg. Hoki a Hargita
alján címmel könyvet szerkesztett a hetvenöt éves csíkszeredai jégkorongozásról (2004),
mintegy kéttucatnyi székelyföldi vonatkozású dokumentum- és riportfilm szerkesztője.

Szakmai elismerései: Pro Urbe díj (1996), Kényelmetlen kérdések című, a Csíki Tv közvetítette
közéleti beszélgető műsorát 1996-1999 között évente a legnézettebb műsornak járó
Közönség-díjjal jutalmazták, 2008-ban a Hargita megyei sporttanács különdíjjal tüntette ki.

Társadalmi munkássága: A Márton Áron Alap. és a Kriterion Alap. kuratóriumi tagja, az utóbbi
ügyvezető igazgatója , az EME, az Erd. Szépmíves Céh és a Szociál-ergonómiai Társ. tagja, az
RMDSZ csíki elnöke (1991-1994), megyei tanácsosa (1992-96).

2/2

