Az MTI Kárpát-medencei fotóiból nyílt kiállítás Kolozsváron (MTI)
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Kolozsvár, 2015. augusztus 17. – Az MTI Kárpát-medencei fotóiból nyílt hétfőn kiállítás a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári épületében a Kolozsvári Magyar
Napok keretében.
A Magyar szemmel a Kárpát-medencében kiállításon Balázs Attila, Czeglédi Zsolt, Komka
Péter, Máthé Zoltán, Koszticsák Szilárd, Kovács Tamás, Varga György, Molnár Edvárd, Baranyi
Ildikó, Veres Nándor, Kátai Edit és Haáz Sándor felvételein mutatja be a határon túli magyar
közösségek ünnepeit és hétköznapjait. A képeket tájegységenként csoportosítva állították ki az
egyetem stúdiótermében.
Wetzel Tamás, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangoztatta, hogy a nemzeti
hírügynökség fotósai csupa olyan pillanatot örökítettek meg, amelyekről a Kárpát-medence
országain keresztül-kasul száguldó politikusok lemaradnak. Hozzátette, a képek nemcsak a
tájegységek örökségét, hanem ezek jövőjét is mutatják.
Gazsó L. Ferenc, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. MTI Igazgatóságának igazgatója
kijelentette, a nemzeti hírügynökség méltán büszke a fotósaira. Megemlítette, hogy Czeglédi
Zsolt és Konka Péter egy-egy képét az Európai Sajtófotó Ügynökség (EPA) már most az év
derekán beválogatta az év fotója sorozatába. Hozzátette, a képanyagot Kolozsvárról
Szabadkára viszik, ahonnan remélhetőleg "kárpát-medencei karrierútra megy".
Az igazgató arra a képsorozatra hívta fel a figyelmet, amelyik a háború sújtotta Ukrajnában "a
félelem közepette bulizó" ungvári fiatalság "féktelen életörömét" örökíti meg.
"Az ember az elcsatolt nemzetrészeket látogatva Karithy Frigyesnek azt a gondolatát látja
maga előtt, amelyben arról ír kisfiának, hogy milyen szörnyű csodája az életnek, amikor a
betegnek amputálják a kezét, lábát, és utána még napokig hetekig érzi, hogy a levágott rész
tovább él. Nem tudunk szabadulni, soha nem tudunk szabadulni ettől a fájdalmas gondolattól,
én most mégis Ady Endre szavaival nyújtom át ezt az anyagot: Mégis győztes, mégis új és
magyar” - fogalmazott Gazsó L. Ferenc.
Tonk Márton, a Sapientia dékánja arról beszélt, hogy jó helyre jött a kiállítás, hiszen a
Sapientia egyetem kolozsvári karán fotó és filmművészet szak is működik.
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