
Muzeul din Sfîntu Gheorghe la 16 noiembrie 1969, prin organizarea 
unei şedinţe festive şi a unei sesiuni ştiinţifice de comunicări a sărbi1-

torit a 90-a aniversare de la fondarea lui. 
Şedinţa festivă, în sala Teatrului Maghiar de Stat, a fost deschisă 

de Stinta Ktiroly, vicepreşedintele Consiliului popular judeţean. 
Dr. Szekely Zolttin, directorul muzeului, a vorbit despre activitatea 

cultural-ştiinţifică a muzeului desfăşurată în ultimii 25 de ani. 
Instituţia jubilantă a fost salutată de : 
Dr. V. Drăguţ, directorul muzeelor de la C.S.C.A. 
Dr. Demeny Lajos, cercetător principal, Institutul de Istorie "N. 

Iorga" Bucureşti, 
Dr. P. Samson, cercetător principal, Institutul de Speologie "E. Ra

coviţa" Bucureşti, 
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Dr~ Moln<ir Istvan, directorul muz[>ulu·i elin Cristurul Secuiesc, 
Jdnos Pal, directorul muzeului elin i\li('rcurea Ciuc. 
Scrisori şi telegrame de felicitare au trimis ,; 
Comitetul judeţean Covasna al P.C H. şi Consilittl popular judeţean, 
Academicianul A. Oţetea, preşedintele secţiei ele Ştiinţe Istorice a 

Academiei R.S.H., 
Academicianul E. Conclurachi, directorul Institutului ele Arheologie 

al Academiei R.S.R., 
Dr. docent J. Nestor, membru corespondent al Academiei R.S.R., 

profesor universitar, Bucureşti, 

Dr. docent M. Băcescu, preşedinte al Comitetului N.R. I.C.O.M., 
Dr. docent D. Popescu, director adjunct al Institutului de Arheologie 

al Academiei R.S.R., nucureşti, 
Dr. docent M. Petrescu Dimbovita, directorul Institutului ele Istorie 

şi Arheologie "A. Xenopol';, Academia R.S.R. Filiala Iaşi, 
Dr. docent K. Horeclt, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 
N. Lupu, decanul Facultăţii ele Filologie şi Istorie Sibiu, 
Dr. C. Irimie, directorul Muzeului Brukenthal Sibiu, 
A. Popa, directorul Muzeului din AJba Iulia, . 
Dr. Dragoman Pal, directorul Muzeului din Tîrgu Mureş, 
Nagy Imre, pictor, Cluj, 
Varga Nandor Lajos, pictor, Budapesta. 
Prin Decretul nr. 782 elin 14 noiembrie 1969 al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România s-au conferit ordine şi medalii "Meritul 
Cultural" următorilor lucrători şi colaboratori ai muzeului : 

Ordinul Meritul Cultural dasa a III-a, Szekely Zoltdn, directorul 
muzeului, 

Ordinul Meritul Cultural clasa a IV -a, Konsza Samu, profesor 
pensionar, şi Mattis Teutsch Janos Waldemar, muzeograf principal, 

Medalia Meritul Cultural clasa I, Kovacs Sandor, muzeograf princi
pal, Foris Pal, fotograf, Haszmann Pal, învăţător pensionar. 

Şedinţa festivă a luat sfîrşit cu cuvîntarea tov. Stanca Constantin, 
secretar al Comitetului judeţean Covasna al P.C.R. 

Colectivul muzeului şi participanţii la adunare festivă au trimis o 
telegramă Conâtetului Central al P.C.R., tovm·ăşului Nicolae Ceauşescu, 
secretar general al P.C.R., preşeclintelr Consiliului de Stat al R.S.R. 

După masă a avut loc sesiunea ştiinţifică pe sc>cţii : arheologie-isto
rie, etnografie şi folclor, ştiinţE>le naturii. 
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A sespsiszentgyi)rgyi mitzeum 1969. november 16-an dîszgyilles es· 
tuclomânyos illesszak kereteben ilnnepelte meg fennallasanak kilencve
ncclik evfordul6jat. 

A diszgyiilest Santa Karoly, a Kovaszna megyei neptanâcs alelnoke 
nyitotta meg az Allami Magyar Szînhaz termeben. 

Dr. Szekely Zoltân, a muzeum igazgat6ja beszamolt a muzeumnak 
ai utobbi 2 5 ev alatt kifejtett kulturalis es tuciomdnyos munkajar6l. 

Az iinneplo intezmenyt koszontottek : 
Dr. V. Drăguţ, a bukaresti Allami Miivel6desi es Miiveszetilgyi Bi

.zottsag muzeumi osztalyanak igazgat6ja, 
Dr. Demeny Lajos, a bukaresti N. Iorga Torteneti Intezet fokutat6ja, 
Dr. P. Samson, a bukaresti E. Racoviţa Barlangkutat6 Intezet. f6-

kutat6ja, 
Dr. Molruir Istvan, a szekelykereszturi muzeum igazgat6ja, 
Jdnos Pal, a csikszeredai muzeum igazgat6ja. 
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Vdvozl6 levelet, valamint tdviratot killdtek: 
Az RKP Kovaszna egyei bizottsaga es a megyei neptanacs, 
A. Oţetea akademikus, Romania Szocialista Koztârsasag Akademiaja 

Tortenettudomanyi Osztalyanak elnoke, 
E. Condurachi akademikus, Romania Szocialista Koztarsasag Rege

szeti Intezetenek igazgat6ja, Bukarest, 
Dr. docens J. Nestor, Romania Szocialista Kăztarsasag Akademia

janak leveled6 tagja, egyetemi tanar, Bukarest, 
Dr. docens M. Băcescu, az ICOM Roman Nemzeti Bizottsaganak el

năke, Bukarest, 
Dt. docens D. Popescu, Romania 

Intezetenek aligazgat6ja, Bukarest, 
Szocialista Koztarsasag Regeszeti 

Dr. docens Petrescu Dîmboviţa, 

Akademiaja A. Xenopol Tărteneti es 
Romania Szocialista Koztarsasag 
Regeszeti Intezetenek igazgat6ja~ 

Iaşi, 

N. Lupu, a Szebeni Nyelveszeti es Tărteneti Kar dekanja, 
Dr. docens K. Horedt, a kolozsvari Babeş-Bolyai tudomanyegyetem 

tandra, 
Dr. C. Irimie, a szebeni Brukenthal muzeum igazgat6ja, 
A. Popa, a gyulafehervari muzeum igazgat6ja, 
Dr. Dragoman Pal, a marosvasarhelyi mitzeum igazgat6ja, 
Nagy Imre, fest6miivesz, Kolozsvar, 
Varga Nandor Lajos, festomiivesz, Budapest. 
Romania Szocialista Koztarsasag Allamtanacsa 1969. november 14-en 

kelt 7 82 szamu Hatarozataval Kulturalis Erdem rendjevel es ermevel 
tilntette ki a kovetkez6 muzeumi dolgozokat es munkatarsakat : 

A Kulturalis Erdemrend III. fokozataval Szekely Zoltant, a muzeum 
igazgat6jat, 

A Kulturalis Erdemrend IV. fokozataval Konsza Samu nyugdîjas 
tanart, Mattis Teutsch Janos Waldemar f6muzeologust. 

A Kulturalis Erdemrend els6 osztalyu ermevel Kovacs Sandor f6-
muzeologust, F6ris Pal fenykepeszt es Haszmann Pal nyugdijas tanit6t. 

A diszgyii-Zes Stanca Constantin, az RKP Kovaszna megyei bizott
saga titkdranak beszedevel ert veget. 

A muzeum munkakăzăssege es a diszgyiiles resztvevoi taviratot killd
tek az RKP Kozponti Bizottsaganak, Nicolae Ceauşescu elvtarsnak, az 
RKP f6titkaranak, az RSZK Allamtanacsa elnokenek. 

Delutan ·a tudomanyos Ulesszakon regeszet-tărtenelem, neprajz-folk
lor es a termeszettu.domany kăreb6l kăzlemenyeket olvastak fel. 
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TELEGRAMĂ 

COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. 

Tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, 
secretar general al P.C.R., 

preşedintele Consiliului de Stat al R.S.R. 

BUCUREŞTI 

Cu prilejul împlinirii a nouă decenii de existienţă a Muzeului din 
Sfîntu Gheorghe, instituţie de prestigiu în viaţa ştiinţifică şi culturală a 
ţării noastre, noi, arheologii, istoricii, muzeografii, personalul tehnic şi 

administrativ, participanţi la adunarea festivă, împreună cu toţi locuito
rii judeţului Covasna, ne exprimăm profunda recunoştinţă faţă de Co
mitetul Central al Partidului Comunist Român, faţă de Dumneavoastră 
personal, iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, pentru grija şi îndrumarea 
permanentă pe care le acordaţi instituţiilor de ştiinţă, cultură şi artă. 

Sărbătorim acest eveniment în condiţiile în care întregul popor par
ticipă cu însufleţire şi elan creator la traducerea în viaţă a istoricelor ho
tărîri ale Congresului al X-lea al partidului, program măreţ de făurire 
a societăţii socialiste multilateral dezvoltată. 

In cursul existenţei sale şi cu deosebire în ultimul sfert de veac, in
stituţia noastră a adus o contribuţie însemnată în elucidarea unor proble-· 
me majore, din istoria patriei, prin cercetarea şi valorificarea ştiinţifică 
şi educativă a bogatului său patrimoniu de valori materiale şi spirituale,. 
rod al puterii creatoare şi ingeniozităţii oamenilor muncii romam şi 

maghiari care au trăit şi muncit laolaltă pe aceste meleaguri. 
Sîntem convinşi că activitatea de zi cu zi pe care o desfăşoară co

lectivul de muncă al muzeului, constituie un aport însemnat la efortul 
comun al instituţiilor de ştiinţă şi cultură pe linia cercetării şi prezentării 

9 



celor mai valoroase tradiţii de muncă şi luptă ale poporului nostru pentru 
dreptate socială şi naţională, pentru propăşirea şi înflorirea României 
socialiste. 

Păşind în al zecelea deceniu de activitate, încredinţăm conducerea 
partidului, pe Dumneavoastră personal, iubite Tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 
că sub conducerea Comitetului judeţean de partid, vom depune toate 
eforturile pentru a îmbogăţi necontenit patrimoniul ştiinţific şi cultural 
al muzeului, pentru a reflecta cît mai veridic minunatele pagini de muncă 
şi luptă ale oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, realizările lor în 
dezvoltarea economică şi social culturală a judeţului, în înflorirea patriei 
noastre dragi, România socialistă. 

Sfîntu Gheorghe, la 16 noiembrie 1969. 

COLECTIVUL MUZEULUI SFÎNTU GHEORGHE 

PARTICIPANŢII LA ADUNAREA FESTIVA 
A ANIVERSĂRII 



SALUTUL 

COMITETULUI7JJUDEŢEAN COVASNA AL P.C.R. 
ŞI 

CONSILIULUI POPULAR JUDEŢEAN 

Cu prilejul aniversădi a 90 de ani de existenţă a Muzeului din Sfintu 
Gheorghe - instituţiei cu o veche tradiţie pe meleagurile noastre -
Comitetul judeţean de partid, Consiliul popular judeţean adresează pe 
această cale cercetătorilor, lucrătorilor şi tuturor colaboratorilor muzeu
lui un călduros salut. 

Aniversarea Muzeului din Sfîntu Gheorghe are loc în condiţiile în 
care întregul nostru popor desfăşoară o perseverentă muncă declanşată 
de aniversarea unui sfert de Yeac de la eliberarea patriei, pentru înde
plinirea hotărîrilor stabilite de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., pentru 
făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în România socialistă. 

Conducerea partidului şi statului nostru, personal tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, apreciază activitatea tuturor instituţiilor ştiinţifice din ţară 
care participă activ la îmbogăţirea şi valorificarea tezaurului cultural al 
întregului nostru popor. 

Muzeul înfiinţat în anul 1879 - din iniţiativa unor intelectuali pro
gresişti a avut în fruntea sa pe parcursul celor 90 de ani colective de 
cercetători care au activat pentru îmbogăţirea permanentă a muzeului cu 
noi colecţii, au desfăşurat o activitate ştiinţifică în domeniile arheologiei, 
istoriei, etnografiei, ştiinţelor naturii. 

Intreaga activitate a Muzeului din Sfîntu Gheorghe se leagă de viaţa 
oraşului şi meleagudlor covăsnene, de munca înfrăţită a oamenilor 
muncii români şi maghiari. 

Muzeul a cunoscut în anii de după 23 August 1944 activitatea cea 
mai prodigioasă şi mai fecundă din întreaga sa istorie. Primind un spri-
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jin material şi moral permanent s-a ajuns ca astăzi cercetările ştiinţifice 
să fie apreciate de diferite foruri naţionale şi internaţionale, a devenit 
o puternică instituţie culturală tot mai căutată de vizitatori. Pasiunea cu 
care activează întregul personal al muzeului, în fruntea căruia se gă
seşte profesorul dr. Szekely Zoltan, constituie un exemplu de dăruire 

profesională ,de răspundere faţă de problemele majore ce stau în faţa 

cercetării ştiinţifice actuale. Colaborarea cu institutele centrale, cu uni
tăţi similare din ţară, prezenţa unor personalităţi în această muncă, ca
racterizează activitatea muzeului pe care-I aniversăm. 

Felicitînd: întregul colectiv de muncă al muzeului pentru rezulta
tele obţinute îi urăm totodată noi succese în realizarea sarcinilor ce izvo
răsc din istoricele documente ale Congresului al X-lea al P.C.R. şi ne 
exprimăm convingerea că şi în viitor Muzeul din Sfîntu Gheorghe va 
contribui la formarea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste a tuturor celor 
ce muncesc, închinînd întreaga activitate partidului, patriei, poporului .. 

COMITETUL JUDEŢEAN COVASNA AL P.C.R. 

CONSILIUL POPULAR JUDEŢEAN 



CUVINTAREA 
. TOV. STANCA CONSTANTIN 

secretar al Comitetului judeţean Covasna al P.CR. 

Stimaţi tovarăşi, 

Vă rog să-mi permiteţi ca în numele Comitetuiui judeţean de partid, 
al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean, al tovarăşului 
Kiraly Karoly, să adresez un călduros salut colectivului de muncă Şi 
colaboratorilor muzeului, tuturor participanţilor la această adunare festi
vă, prilejuită de aniversarea a nouă decenii ·de existenţă a Muzeului din 
Sfîntu Gheorghe - însemnat lăcaş de ştiinţă şi cultură, cu nobile tradiţii 
în viaţa spirituală a judeţului Covasna. 

Solemnitatea acestei aniversări are o semnificaţie deosebită, înscriiri
du-se în atmosfera de însufleţire şi de avint constructiv atotcuprinzător, 
imprimată întregii activităţi sociale de istoricele documente ale Congre
sului al X-lea al P.C.R. şi de bogatul bilanţ al construcţiei sodaliste în 
patria noastră, de imaginea strălucitoare, îndrăzneaţă a societăţii socia
liste multilateral dezvoltate. · 

Bilanţul unul. sfert de Veac de viaţă liberă, constituie .pentru fie
care dintre noi un prilej de satisfacţii ·şi justificată mîndrie pentru mi
nunatele realizări obţiimte pe drumul construirii vieţii noi, chezăşie a 
succeselor noastre de viitor. Documentele programatice ale istoricului 
Congre.s al X-lea deschid vaste pernpective înaintării continue a patriei 
noastre dragi spre cele tnai înalte cultni ale progresului şi civilizaţiei. 

Măreţele realizări ale construcţiei sodaliste în patria noastră pre
zintă rezultatui eforturilor comune ale oamenilor muncii români şi ale 
naţionalităţilor conlocuitoare, care . înfrăţiţi în muncă şi . idealuri trans
puri în viaţă cu un puternic · elan patriotic politica· Partidului Comunist 
Român. · · 

In decursul celor 25 de. ani de ia eliberare am obţinut rezultate re
marcabile in toate domeniile de activitate -· în viaţa politică . şi - socială, 
in industrie, în âgricuitută, în , creaţia artistică, în cercetarea· ştiinţifică 
- la care Şi-au adus contribuţia deplină, toţii fiii României soCialiste. 

13 





Putem fi -mîndrii de· faptnl · C'i:'i' îri :.aceasta pei;ioa:clă pioducţia industrială 
globală a ţării a: crescut faţă de-antH '1938 de· paisprezece ·ori, iar agrictil:... 
tura noastră · socialistă a luat .. :uri' put ernic avînt. Noile edificii . indt.ts
triale, sociale şi culturale au schimbat total înfăţişarea patr1ef noastre;, · 

Toate aceste realizări · coristi'ti..iie --. chezăşia infăptui-rii grandiosulhi 
program de construire -- â societăţii soCialiste multilateral dezvoltate: Aşa 
cum a arătat tovarăşul Nit6lac. Ceauşescu în .raportul prezentat ·1a Con
gresul al X..: lea al P.C;R. : . "realizarea-. programului dezvoltării patriei 
noastre în m•mătorul deceniu \'a asigura în mod hotărîtor apropierea Ro.;.. 
mâniei de nivelul ţărilor · ·cu o·:economie -avansată, atît din 'PUiict: de \ re:... 
dere al producţiei, productivităţii muncii şi venitului naţional pe locuitor~ 
cît şi din punct de vedere · al nivelului de trai . al populaţiei". Este -•deo..:. 
sebit de semnificativ faptul că 'În 1980 se va realiza un produs social •şi 
un venit naţional de peste 12 ori mai mare decît înainte de război, asi
gurate de creşterea de .34,5~40 ori a producţiei industriale, de peste trei 
ori a proucţiei agricole. De asemenea un indiciu deosebit de expresiv al 
capacităţii de progres al economici noastre naţionale îl constituie şi fap
tul că în 1975 volumul · investiţiilor va fi de 25 de ori, jar în 1980- de 
aproximativ 36 de ori mai mare dl~cît în 1938. 

Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate presupune -pet:_ 
fecţionarea relaţiilor de producţie, a raporturilor sociale dintre oameni , 
lărgirea şi adîncirea democraţiei socialiste, înflorirea ştiinţei şi artei, ricii 7 

carea nivelului de cultură a maselor, generalizarea eticii socialiste, for
marea omului nou. De aceea partidul nostru acordă importanţă deose
bită ştiinţei, artei, culturii, stimulîncl gîndirea liberă, creatoare în toate 
domeniile activităţii intelectuale. 

Dovadă grăitoare a prcocupării şi griji partidului şi statului nost ru 
pentru munca oamenilor de ştiinţă şi cultură stau numeroasele instituţ. ii 
ştiinţifice, laboratoarele cu aparatură şi instalaţii moderne, bibliotecile 
dotate cu manuale şi cărţi de specialitate, casele de creaţie -- garanţii ale 
cfervescentei vieţi ştiinţifice şi culturale în patria noastră. · 

In această atmosferă de susţjnută activitate omul de ştiinţă şi de 
artă este chemat să depună eforturi deosebite, întreaga sa inteligenţă; 
talent şi fantezie pentru realizarea sarcinilor care îi revin în marea operă 
de ridicare a poporului pe culmi mai înalte de cunoaştere, de cultură. 

Judeţul Covasna, constituit ca urmare a politicii înţelepte a Partidu
lui Comunist Român, este o dovadă · grăitoare a grijii conducerii de partid 
şi de stat pentru dezvoltarea multilaterală a tuturor localităţilor patriei 
noastre, de stimulare a energiilor creatoare ale oamenilor muncii ro
mâni şi maghiari, care alături de întregul nostru popor dau viaţă măre-
ţelor sarcini de edificare a socialismului în ţara noastră. 

Astăzi în judeţul Covasna, unde în trecut lipsea industria modernă, 
ca urmare a grijii partidului şi guvernului nostru pulsează aceeaşi viaţă 
ea pe celelalte meleaguri ale patriei. Semnificativă în această privinţă 
este cifra celor 300 milioane de lei investite în acest an pentru dezvolta
rea multilaterală a judeţului nostru faţă de cele 142 de milioane din 
anul trecut. 
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Pe harta judeţului, alături de vechile intreprinderi industriale, reuti-
1ate şi modernizate şi-au făcut apariţie noi obiective industriale. Pune
rea în funcţiune a celor trei fabrici din ·Tg. Secuiesc, dezvoltarea Uzinei 
textile "Oltul" din Sfîntu Gheorghe, a Intreprinderii miniere Căpeni şi 
:altele ; noile săli de clasă, importantele instituţii culturale, sute de noi 
locuinţe dau o nouă înfăţişare acestor frumoase ţinuturi. 

Locuitorii judeţului nostru, români şi maghiari, şi-au exprimat de 
nenumărate ori recunoştinţa profundă faţă de conducerea partidului şi 
statului nostru, faţă de tovarăşului Nicolae Ceauşescu pentru grija deo

:sebită acordată dezvoltării multilaterale a judeţului. 
Datorită politicii marxiste-leniniste consecvente a partidului nostru 

in rezolvarea problemei naţionale sînt asigurate toate condiţiile materiale 
-dezvoltării nestîngenită a culturii tuturor naţionalităţilor conlocuitoare. 

Porţile şcolilor sînt larg deschise în faţa oricărui cetăţean al patriei, 
indiferent de naţionalitate. Numai în judeţul Covasna în cele 165 de 
unităţi şcolare învaţă peste 27.000 copii şi tineri din care aproape 21.000 
in limba maghiară. In ultimii doi ani reţeaua şcolară a cunoscut o dcz
·voltare însemnată prin înfiinţarea liceelor industriale din Sfîntu Gheor
ghe şi Tg. Secuiesc, a şcolii de muzică şi a şcolii populare de artă care 

· creează noi posibilităţi de studii unui însemnat număr de tineri. 
Scriitorii, poeţii, artiştii plastici şi creatorii populari, cele două ziare 

judeţene contribuie prin munca lor entuziastă la înflorirea culturii noas
tre socialiste. 

In toamna anului trecut am sărbătorit a 20-a aniversare a existenţei 
Teatrului maghiar de stat din Sfîntu Gheorghe, a cărui entuziast şi ta
lentat colectiv şi-a cucerit un bine meritat prestigiu în rîndul spectato
rilor din judeţ şi ţară. 

Preţuirea şi valorificarea moştenirii culturale progresiste, ale între
-gului nostru popor, stă în permanentă în atenţia partidului şi statului 
nostru. 

Putem afirma cu mîndrie că şi în judeţul nostru s-au făcut multe 
in acest domeniu. Astfel, în acest an am evocat figurile unor personali
tăţi proeminente ale culturii noastre ca, Bod Peter, K6rosi Csoma San
dor, Nicolae Bălcescu, Gabor Aron, M. Eminescu, Pet6fi Sandor, Benedek 
Elek etc. Recent am sărbătorit aniversarea a 110 de ani a înfiinţării Li
<:eului nr. 1 din Sfîntu Gheorghe şi altele. 

Pe bună dreptate ne punem întrebarea: Oare care din orînduirile 
sociale s-a preocupat atît de profund cu cultivarea tradiţiilor progresiste? 
·Oare cînd a cunoscut această parte a ţării noastre o asemenea dezvoltare 
economică, politică şi social-culturală ca în zilele noastre? 

Aceste serbări şi comemorări al căror iniţiator şi organizator este 
partidul comuniştilor din România, slujesc minunat cauza patriotismului 

· şi internaţionalism ului socialist, frăţiei dintre oamenii muncii români şi 
naţionalităţile conlocuitoare, dovedesc cu prisosinţă egalitatea în drep
turi a tuturor cetăţenilor patriei noastre indiferent de naţionalitate, ac
centuează tot mai intens comunitatea idestructibilă a marii familii a Ro
mânei socialiste. 
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Tovarăşi l 

In contextul politicii înţelepte a partidului de valorificare a tradi
ţiilor progresiste de evocare a trecutului poporului nostru se înscrie şi 
sărbătoarea noastră de astăzi, aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea 
Muzeului din Sfîntu Gheorghe, acest vechi venerabil lăcaş de cultură 
de pe meleagurile covăsnene. 

Fondat cu nouă decenii în urmă, rod al activităţii unor intelectuali 
progresişti, muzeul a adunat în sălile sale "documente vii" care vorbesc 
despre trecutul civilizaţiei materiale şi spirituale ale strămoşilor noştri. 
Dacă la început fondul muzeului a constat doar dintr-o colecţie în jur de 
8.000 de piese în decursul anilor s-a îmbogăţit mereu şi în prezent mo
numentala clădire a muzeului - operă a ilustrului om de cultură şi arhi
tect Koos Karoly, autorul multor clădiri reprezentative din oraşul nos
tru - adăposteşte în prezent peste 110.000 de piese. 

In secţiile muzeului - ştiinţe naturale, istorie, arheologie, etnogra
fie şi artă plastică - se întîlnesc obi2cte de o rară valoare pentru istoria 
judeţului şi a ţării, unele dintre ele unice, ca sabia şcitică de la Dobolii 
de Jos, Tezaurul dacic de la Surcea sau colecţia de etnografic a muzeului 
care dispune de numeroase piese, reprezentind viaţa şi cultura poporului 
român şi a populaţiei maghiare din această parte a ţării, reliefind trăsă
turile specifice culturii româneşti şi maghiare, influenţele reciproce 
exercitate în decursul veacurilor. 

De-a lungul anilor muzeul a avut în conducere oameni de speciali
tate cu r~nume care prin activitatea lor ştiinţifică au ridicat prestigiul 
instituţiei lor. Mulţi cercetători din ţară şi străini s-au folosit în operele 
lor de bogatul material arheologic al muzeului. 

O amploare deosebită a cunoscut muzeul in ultimii 25 de ani cînd 
datorită grijii partidului şi statului s-au creat condiţii optime desfăşură
rii activităţii ştiinţifice, i s-a asigurat personal ştiinţific corespunzător. 

In ultimele două decenii realizările muzeului sint strîns legate de 
persoana actualului director, tov. Szekely Zoltan, care prin activitatea 
ştiinţifică desfăşurată a contribuit la elucidarea unor probleme impor
tante referitoare la istoria patriei noastre, la adîncirea colaborării cu 
alte instituţii similare din ţară, constituind un exemplu de dăruire pro
fesională, de răspundere faţă de problemele majore ce stau în faţa cer
-cetării ştiinţifice actuale. 

Vizitatorul care parcurge secţiile de istorie, arheologie, ştiinţele na
turii, etnografie, artă plastică, muzeul sătesc în aer liber, va înţelege de 
ce bogăţiile de aici şi-au găsit rezonanţă în articolele de specialitate, în 
diferite comunicări şi studii, în revistele Academiei R.S.R., la congreselc 
internaţionale de la Hamburg, Roma, Praga. 

Prin laborioasa activitate a colectivului şi colaboratorilor muzeului 
in anii construcţiei socialiste muzeul nu numai că şi-a păstrat prestigio
:ml loc în rîndul instituţiilor similare din ţară, dar a devenit şi unul din 
factorii importanţi de educare a oamenilor muncii în spiritul patriotis
mului socialist, al adîncirii frăţiei dintre locuitorii acestor plaiuri. 
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Ne expnmam convingerea că sărbătorirea aniversării a 90 de ani de 
existenţă a Muzeului din Sfîntu Gheorghe, ordinele şi medaliile :R.S.R. 
acordate de Consiliul de Stat unor lucrători şi colaboratori externi ai 
muzeului ca o înaltă apreciere a activităţii lor ştiinţifice şi de culturali
zare a maselor largi de oameni ai muncii va fi un stimulent în activita
tea de viitor, în înfăptuirea măreţului program elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. pentru a-şi spori contribuţia la progresul şi prosperitatea 
României socialiste. 

Cu prilejul acestui însemnat jubileu, în numele Comitetului judeţean 
de partid, al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Co
vasna, permiteţi-mi să adresez întregului colectiv al muzeului şi tuturor 
colaboratorilor sincere urări de bine şi sănătate, fericire în viaţa perso
nală, noi succese în munca nobilă pentru înflorirea patriei noastre dragi 
-Republica Socialistă România. 


