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1953. szeptember 16-án született Túrkevén. Édesanyja
Hagymási Róza, édesapja Finta Sándor fogorvos második
gyermekeként. Nővére Katalin két éve távozott az élők sorából,
szintén fiatalon. Gyermekkoruk szép élményeit beárnyékolta
édesapjuk korai halála. (42 évesen hunyt el.)

Édesanyjuk egyedül nevelte fel imádott gyermekeit, akik
sok megpróbáltatáson estek át. Lelki terhektől szenvedve édes-
anyjuk miatti aggódásból, - szorongásokon át vezetett az út a
kamaszkor rapszodikus útvesztőiben. Gyermekkori barátja dr.
Vári Sándor és az ő szülei a Vári család, a drága Rózsika néni,
felnőttkoráig mellette álltak. Igyekeztek a helyes irányba terel-
ni, segíteni, hasznos tanácsokkal ellátni. Ilyen meghatározó és

kitörölhetetlen nyomot hagytak életében játszótársa, szomszédja, barátnője Ildi és az ő
szülei dr. Butz Konrád és Judit néni. Sok időt töltött gyermekként nagyapja testvérénél,
Sámuelnél, aki szobrász és kőfaragó volt. Csodálta a véső alól kikerült szép betűket,
mintázatokat, a terakotta vörösséget, a nedves agyag formázhatóságát.

Sok történetet hallott Samu bácsitól testvérei, Sándor (később Alexander) és Gergely
ifjúságáról, művészi sikereiről, Rodin műtermében munkálkodásukról. Büszkeséggel
töltötte el a Finta Múzeum átadása, ünnepségek, filmkészítések, nagyapja hagyatékának
elhelyezése. Gimnáziumba Szolnokon, Túrkevén és Mezőtúron járt. Sok évfolyamtársa,
barátja várja minden évben haza. Ez év tavaszán hiába várják ...

A Budapesti Könnyűipari Műszaki Főiskolán nyomdamérnöki oklevelet szerzett.
Gyakran látogatta édesanyját, aki Recsk-Parádfürdőn a gyógyüdülőben dolgozott diétás-

nővérként.
1974. szeptember 7-én házasságot kötöttek Szabó Ilonával, akivel jóban-rosszban kitar-

tottak egymás mellett. Édesanyja halála után hazaköltöztek Túrkevére a szépséges szülői
házba. Két gyermekük született: 1978. november 20-án Sándor Gergely és 1980. decem-
ber 19-én Ilona Vanda. Gyermekeit imádta, mindent megtett jobblétük, boldogságuk, ké-
sőbb boldogulásuk érdekében. Dolgozott Szolnokon újság nyomtatásán, Mezőtúron a Főis-
kolán, ahol komoly nyomda létrehozásában volt szerepe.

Közben bekapcsolódott Túrkeve művészeti életébe, a Kevi Körbe, ahol kiváló, prog-
resszív szellemű alkotók munkálkodtak. Szobrászok, fotósok, festők, keramikusok, költők,
írók a térségből odavonzották a környező városbeli művészeket is. Sorba születtek Finta
Sándor szobrai márványból, mészkőből, gránitból. Nonfiguratív térplasztikái egyediek,
szép formájúak voltak. Kiállításai a Kevi Körrel közösen, majd önállóan Szolnokon,
Gyulán, Cegléden, Budapesten valósultak meg. A Fiatal Művészek Stúdiójának tagjaként
alkotott, később a Művészeti Alap hivatalosan is szobrászművésznek ismerte el. Tanított a

A nekrológ elhangzott Finta Sándor temetésén Túrkevén 2008. április 20-án, melyet Katona Gyula lelkész celebrált.
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helyi gimnáziumban rajz és művészettörténetet. Érzékeny, jófejű, udvarias embernek
ismerhették meg a helyiek. Rebellis jelleme gyakran ragadtatta el, egy-egy igazságtalan-
ság, kisszerű emberek hatalomvágyának gőgje láttán. Ebből időnként problémája is lett az
akkori társadalmi berendezkedés korában. Vezéregyénisége, szervezőkészsége, tenniaka-
rása miatt a Kevi Kör vezetőjének választották meg. Majd önkormányzati képviselőként
tevékenyen részt vett a város vezetésében.

Számos rendezvény, alkotás, ötlet fűződik nevéhez. Az első szabad választások kapcsán
nagy erőbedobással, lelkesedéssel mozgósította a helyi értelmiséget. Igazi úttörő volt újító
gondolataival, cselekedeteivel. Kemény harcot vívott elképzelései véghezviteléért. Hatal-
mas igazságérzete miatt nem tudta megszokni a kétkulacsos emberek játékait, így a politi-
zálást feladta.

A helyi zeneiskola létrehozásában tevőlegesen részt vett. Olyan embereket tudott meg-
nyerni és maga mellé állítani egy-egy ügy érdekében, mint Kocsis Zoltán, aki vállalta a
zeneiskola megnyitását, beszédet mondott és játszott zongorán. Obersovszky Gyula estet
rendezett Túrkevén, az első termelőszövetkezeti városban még a rendszerváltás előtt. A
Kevi Kor nevű újságot létrehozta és szerkesztette. Sorba születtek a jobbnál jobb cikkek:
tanárok, iskolaigazgatók bevonásával. Művészeket, másként gondolkodókat szervezett be
előadásokat tartani Túrkevére. Alkotótábor keretében sok híres ember jött el Szentendréről
egy-két hétre vagy napokra: művészettörténészek, performancek, előadók, énekesek
(Halász Péter, Faludy György, Szemadám György, Hann Ferenc). Folyamatosan figyelem-
mel kisérte a civil szervezetek pályázati lehetőségeit. Elképzeléseit ezekből a forrásokból
valósította meg.

1983-ban Floridában járt, későbbi években Los Angelesbe ment szerencsét próbálni.
Szász Endréné Lula, a Bérezi házaspár hivatalosan menedzselte. Kiállításai színhelyei:
Orlando, Beverly Hills Makk Gallery, Askenazy Gallery, Ontario.

10 éve Los Angelesbe költözött családjával együtt. Egy év múlva kiderült, agydaganata
van. Megműtötték. Tíz szép évet töltött még ezen a földön szerető családja körében. Sze-
retett utazni, sokfelé eljutott a világba: Görögország, Spanyolország, Ciprus, Izrael, Fran-
ciaország, Tunézia és a környező országok. Nem az élet hossza - de annak minősége,
tartalma, a hasznosság, a tevékeny részvétel adja az értéket. (Olvasható Popper Péter
megfogalmazásában.)

- És ezzel vigasztalódik a Finta család.
Felesége, gyerekei, a vele kapcsolatban állók, munkatársai a jobbító szándékot, tenni

akarást, igényességet, szabadság- és hazaszeretetet, alkotói munkát tanultak tőle.
Köszönjük.

A család köszönetét fejezi ki a Cedars Sinai kórháznak, dr. Yu-nak, dr. Nassir-nak, a
Roseroom Hospice dolgozóinak, mr. Ogardnak, Sandranak, Barrynek. Köszönettel
tartozunk Glória Austinnak, nem utolsó sorban a sok szeretetteljes törődést az utolsó
napokig Dankanak és Iveta Trifanovanak.

A barátoknak, akik eljöttek ....
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