
CV în limba română al lui Levente Francisc SZÉKEDI, membru UAP, 
secţiunea critică de artă 

Levente Francisc SZÉKEDI s-născut la  6 ianuarie 1945 într-un sat mic din Ungaria, 
lângă lacul Balaton, numit Nemestördemicz, unde părinţii săi au fost evacuaţi din oraşul 
Miercurea Ciuc, Transilvania. După cel de al II.-lea război mondial, familia Székedi s-a 
întors în oraşul ei de reşedinţă din România. Aici a terminat liceul (1962) iar apoi a 
continuat studiile la Institutul Politehnic din Bucureşti (1963-1968) şi la Facultatea de 
Jurnalism din Bucureşti. (1981-1985). În urma unui concurs de selecţie, a terminat un 
curs general de proprietate intelectuală organizat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale (WIPO) cu sediul în Geneva. (2002).
Între anii 1971-1989 a lucrat ca ziarist pentru cotidianul judeţean HARGITA, specializat 
în probleme culturale. După Revoluţia din Decembrie 1989, a fost ales preşedinte 
regional al Uniunii Democrate Maghiare din România. (UDMR). După şase ani de 
activitate politică pentru crearea structurilor democratice în judeţul Harghita, s-a întors la 
jurnalism şi a activat ca redactorul şef al televiziunii regionale CSIKI TV, nou înfiinţat. 
(1996-2006). Începând din  2006 a fost invitat ca profesor de mass-media şi comunicaţii 
la Universitatea Sapientia. Între anii1997-2010 a fost directorul Fundaţiei Culturale 
KRITERION, fondat de Domokos Géza, iar în prezent este membru al Consiliului 
Director. Are şi în continuare o activitate publicistică extrem de bogată, este comentatorul
săptămânal al serviciului public de radio, Radio România, emisiunea în limba maghiară, 
şi este redactor principal al revistei săptămânale în limba maghiară ERDÉLYI RIPORT şi
colaborator permanent al website-lui de ştiri MASZOL.RO.
De la începutul carierei sale, Levente Francisc SZEKEDI a fost interesat de problemele 
artei şi ale culturii, în deschiderea reciprocă a culturii maghiare şi române, precum şi în 
promovarea valorilor culturale europene. A tradus din limba română în limba maghiară 
cinci volume de Romulus Guga, Mircea Nedelciu şi Bedros Horasangian precum şi o 
serie de eseuri despre avangarda artistică a secolului XX. din România. A scris 
nenumărate articole , studii şi eseuri despre arta plastică modernă română şi europeană, a 
publicat şi a prefaţat mai mult de 50 de monografii şi cataloage artistice, a realizat mai 
multe filme documentare despre artiştii plastici din judeţul Harghita. Este un promotor şi 
organizator permanent al expoziţiilor artistice vizuale, în prezent se află sub tipar un 
volum cuprinzând scrierile sale artistice, prezentate mai ales cu ocazia diferitelor 
vernisaje. Din 2010 este membru UAP, secţiunea critică de artă. În ultimele două decenii 
din scrierile sale publicistice au apărut cinci volume şi o selecţie de e-book. În prezent, 
Levente Francisc SZÉKEDI a fost ales ca Ambasador Cultural al Judeţului Harghita 
pentru programul CreArt al Comisiei Europene, perioada 2012-2017.
Activitatea sa a fost recunoscută de diploma Pro Urbe a municipiului Miercurea Ciuc 
(1996), de premiul Spectator pentru jurnalistică al Societăţii Culturale Maghiare din 
Transilvania (2011), precum şi de multe alte premii şi diplome. 
Levente Francisc SZÉKEDI are trei copii. Levente este sociolog, candidat PhD, prodecan
al Universităţii Partium din Oradea. Eszter este profesoară de limba germană, scrie studii 
şi eseuri despre cinematografia contemporane şi îşi pregăteşte disertaţia PhD despre 
filmele lui Wim Wenders. Fiica cea mică, Agota este studentă la Universitatea de Artă 
din Târgu-Mureş, secţie scenografia şi eveniment artistic.  
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