
Curiculum vitae 

 

Mă numesc Vajda György m-am născut în data de 13 mai 1967 la Tg.-Mureş. 

 

Studii:  

1985 bacalaureat (Liceul Al. Papiu Ilarian – Tg.-Mureş clasa filologie-istorie)  

1990 curs jurnalism 

2000 curs fotojurnalism (trainer: Mark Milstein) 

2006 facultatea Sapientia EMTE Tg.-Mureş (Comunicare şi relaţii publice)  

2009 examen de stat  

2015 Universitatea de Arte Tg.-Mureș – masterat teatrologie, impresariat artistic  

 

Activitate profesională: 

1987 – 1990 frizer – şef atelier  

1990 – 2020 reporter, redactor şi fotojurnalist la cotidianul judeţean de lb. maghiară 

Nepújság, colaborator cu mai multe instituții de presă de lb. maghiară și română.   

2004, 2008, 2016 director de campanie politică şi ofiţer de comunicare la alegeri 

locale şi parlamentare din judeţul Mureş  

2010 – profesor -  centru de educare pentru adulţi Tg.–Mureş şi Miercurea Ciuc 

(specialitatea turism)  

2010 – lector media (jurnalism şi foto) în Liceul Bolyai Farkas din Tg.-Mureş  

2011 – ambasador CIME (Center for Internatioan Media Ethics)  

2018 – consilier – Consiliul Local al Municipiului Tg.-Mureș (UDMR) 

 

Activitate socială:  

1989 (26. decembrie) – membru fondator al Uniunea Tineretului Maghiar Romania 

– Tg Mureș (MADISZ) 

1990 – membru fondator al Asocaţiei de protecţia mediului Rhododendron  

1991 – Membru Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România  

– 1997 – distincţie UJMR – cel mai bun fotoreporter al anului 

– 2003 – membru al consiliului de conducere UJMR 

– 2009 – preşedinte filiala Mureş al UJMR  

1999 – membru fondator al Asociaţiei Turistice Perpetuum Mobile 

– 2008-2010 vicepreşedinte  

– iniţiator şi organizator competiţie internaţională de aventură Carpathian 

Adventure, 11. ediţii – perioada: 2000 – 2011. 

– iniţiator şi organizator și membru al juriului al expoziţiei internaţionale de 

fotografie Foto Natura, 10. ediţii  – perioada 2001 – 2011. 

2010-2020 – membru în comitetul de conducere Asociația Teatrul Șura din 

Călugăreni – jud. Mureș, coorganizator al programui estival Teatrul Șura.  

2012 – membru fondator și președintele Asociației Artecotur Tg – Mureș.  


