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Stimaţi tovarăşi ! 

Vă rog să-mi permiteţi oa în încheierea lucrărilor simpozionului 
"Cultura Ariuşd" să adresez din partea Comitetului judeţean de partid 
şi Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Covasna, sin
cere · şi ca.lde mulţumiri tuturor participanţilor la prezenta manifestare 
ştiinţifică. In mod deosebit ne adresăm tovarăşilor profesori din Bucu
reşti, Cluj şi 1 aşi, care au avut bunăvoinţa să participe cu comunicări 
La această prestigioasă reuniune, familiei celui care a fost omul de 
ştiinţă Laszl6 Ferenc, precum şi organizatorilor - colectivului Muzeu
lui judeţean din Sf. Gheorghe şi Filialei judeţeană de istorie. 

,.Un rol de seamă în formarea unei concepţii înaintate, în dezvol
tarea conştiinţei socialiste, arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, îl are 
ştiinţa - factor tot mai important în progresul general al societăţii 

socialiste. De aceea este necesar să acordăm şi mai mare atenţie dez
voltării ştiinţei, cercetării ştiinţifice, înarmării tineretului şi a tuturor 
oamenilor muncii cu noile descoperiri în toate domeniile de activitate". 

Organizarea simpozionului "Cultura Ariuşd" este o mărturie a 
aplicării în viaţă a hotărîrii Congresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român, de a valorifica continuu roadele cercetării ştiinţifice ale 
oamenilor de ştiinţă din ţara noastră, fără deosebire de naţionalit.ate, 

de a răspîndi larg rezultatele muncii celor care s-au născut, trăiesc 

şi activează pe pămîntul românesc. In programul partidului nostru sînt 
înscrise la loc de cinste comemorările personalităţilor care şi-au închi
nat viaţa ştiinţei, culturii, civilizaţiei şi progresului României. 

Doresc să subliniez, că simpozionul a constituit o refleotare a 
modului în care aercetătorii, oamenii de ştiinţă din ţara noastră, din 
care fac parte toţi cei care trăiesc şi muncesc în judeţul Covasna, 
răspund cerinţelor puse în faţa lor de către Programul ideologic adop

tat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. · 

Comunicările prezentate oglindesc modul în care ştiinţa româ
nească îşi îndeplineşte misiunea de a valorifica trecutul în strînsă le
gătură cu prezentul socialist al poporului nostru, de a stabili direcţiile 
pentru perioada viitoare în acest domeniu al educaţiei maselor. 
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Apreciez importanţa simpozionului tocmai prin faptul că, a reu
şit, prin lucrările prezentate, să darifice unele probleme de o în
semnătate deosebită, venind în sprijinul participanţilor, cît şi al altor 
cercetători din ţară. Pentn1 prima dată se faoe o inventariere a ceea 

• ce este cultura Ariuşd, pentru prima dată se trec în revistă roadele 
cercetării iniţia.te de L>Ciszl6 Ferenc în cultura de l•a Ariuşd. 

Această ma;nifest.are pune în evidenţă bogăţia cercetării arheo
logice a lui Lâs~l6 Ferenc, a diror interpretare şi prelucrare realizată 

de arheologii contemporani, contribuie la elucidarea unor probleme 
istorice. Strîns legată de importanţa rezulvatelor acestei cercetări es.te 
şi sărbătorirea lui Laszl6 Ferenc, om de ştiinţă de pe meleagurile 
noastre, care prin activit·atea sa, prin munoa sa neobosi·tă şi-a înscris 
numele în istoria ştiinţei româneşti şi a civilizaţiei. 

Considerăm de asemenea, că manifestarea ştiinţifică de astăzi 

constituie un omagiu adus lui Laszl6 Ferenc. Cultura de la Ariuşd nu 
poate fi despărţită de numele lui, după cum evocarea acestui om de 
ştiinţă nu se poate face în afara cuUurii Ariuşd. Deosebit de impor
tantă este şi evocarea personalităţii sale ca pedagog, ca cetăţean al 
judeţului şi oraşului nostru, evidenţierea a ceea ce ne-a lăsat, ca pildă 
pentru generaţiile de azi abnegaţia şi dăruireL~ în muncă. 

Evocîndu-l pe Laszl6 Ferenc nu putem să nu amintim de colabo
rarea sa cu Vasile Pârv.an, simbol al legăturilor, prieteniei dintre oa
menii de ştiinţă români şi maghiari, legături a căror importanţă a 
fost strălucit subliniată în cadrul lucrărilor la oare am participat. 
Această tradiţie începută ele către V asi le Pârvan şi Laszl6 Ferenc ur
mare :a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, este continuată î.n 

condiţiile de asrtăzi pe planuri superioare. 

Colaborarea dintre savantul Ioan Nestor şi dr. Szekely Zoltan 
constituie, după părerea mea, continuarea mult amplificată a unei 
astfel de tradiţii, şi este pentru noi toţi un exemplu elocvent de cimen
tare a frăţiei dintre oamenii de ştiinţă români şi maghiari, dintre toţi 

fii României Socialisrte. 

Este de datoria noastră ca în acest cadru, în · contextul realiză

rilor Muzeului din Sf. Gheorghe să evidenţiem activi!tatea şi meritele 
deosebite ale arhitectului K6s Karoly. Trebuie să remarcăm totodată 

faptul că stilul său cu fundamenvale caracteris.tici locale şi-a pus am
prenta asupra arhitecturii moderne a oraşului nostru. 

Omagiul pe care l-am adus astăzi unor cercetători din ţară şi 

din judeţul nostru care au muncit pentru idealurile progresului şi 
dezvoltării ştiinţei româneşti, obligă colectivul acestui lăcaş de cultură 
să facă şi mai muz.t pentru valorificarea potenţelor educative ale tezau
rului de care dispune astăzi Muzeul judeţean. 

La simpozionu·l nostru au pa;rticipat un număr însemnat de pro
fesori de la şcolile din judeţ. Vreau să-i rog, ca, întorcîndu-se în mij
locul elevilor să le vorbewscă despre cele aflate aici, despre semnifi-
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caţia problemelor puse în comunicări, contribuind şt tn acest fel ~a 
cunoaşterea de către tînăra generaţie a trecwtului nostru glorios, a ceea 
ce face în prezent Partidul Comunist Român, iubitul nostru conducă
tor, tov.arăşul Nicolae Ceauşescu, pentru binele ţării, pentru făurirea 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Aş spune 
că, de fapt, aceas•ta este menirea cercetării ştiinţifice, aceasta este 
sarcina tuturor celor care ne desfăşurăm activitatea pentru modelarea 
şi formarea conştiinţei sodaListe a maselor, de a contribui din plin la 
creşterea întregii activităţi educative la nivelul cerinţelor şi exigenţe

lor actuale şi de perspectivă ale societăţii româneşti. 

Adresăm tuturor pwrticipanţilor, cele mai alese urări de sănă

tate, fericire şi putere de muncă. 

-.... . CONSTANTIN STANCA .. 
'o 
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