
BIBLtOG'RA'PIA TIPARITURtLO:R EDITATE IN ~.JUOE'fUL C()VA;..,NA 
-KOV .{\SZNA MECYE;I KIAOVANYOK ClMJEGYZ~KE 

1968*/--1978 

tn.tocmit de : 
O.ss,Z~állí totta : 

ZAGON'I .J-$NO 

·COMITETUL JUDETEAN DE P ARTI:D -
_AZ RKP MEGYEI 'BIZOTTSAGA : 

.- . NJJPf~ny~s .utQn. ,Kovás~n.a m_egye ma ~s boln~p. 1.968. 30 t 
- Judetul Covasna. (monogra:(ie) 1969. 279 ,p.+ 6 h. 
- K,o~r,ászna . m~Jye. (monqgráfia). 1969. 27'9 l.+ 6 térk . 
.... ,.r(lpte .sPre so~t'e. ,Judetui Covasna azi $i miine. 1969. 48 p. 

· - l(,ónya Adám _;_ Kovács Sándor • Mestedini~ul de la Reéi ~i imprejurimile Iui. 
. 1~70. 35 _-p. 

-$6tlya Adám - _Kovács Sándor • A Rétyi nyír és környéke. 1970. 35 l. 
.- Krónya Adám - Kovács Sándor • Bálványos l_iörnvéke. 1970. 36 I. · 

· - Kiónya Adám - Kovács Sándor • Bálványos fürdő és környéke. 1970. 30 l. 
- Az ~itátor zsebkönyve. A politikai tömegmunka fö tényezöiröl. 1970. 27 l. 

•,·,, .•. 

:.;. 
·? ·.· ~:- ,. . -~->· 

•) .Data i11fiin~arii judetului Covosna -:- _Kovászna megye megalakulásának éve. 
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~ · Produetlvttatea muncli i11 sectorut economtet forestlere. -El~rt . sikerek. és tapas~-
t~tlatok a .faipar terén. 1970. 15 p. . · ·. · . - · . · · · 

- Kovás~na megye a két ötéves terv határán. Megval6sítások és távlAtok. 1971. 40. 1. 
- Az agitátor zsebkönyve. Megva1ósítások, távlati tervek, tapasztalatok a szacialista 

énftésben. 3. sz. 1971. 64 l. 
- Intézkedési terv, a politikai és ideológiai Mar·dsta-Leninista nevelési tevékeny

ség !T'eg.iavftására a széles néptömeg körében. Hl71. 26 1. 
- Manifestiiri consacrate semicentenarului P.C.R. - Ünnepi megnyilvánulások a 

RKP félévszázados évfordulójának tiszteletére. 1971. 29 p . 
- Bogiitiile naturnle a!e judetului Cavasna resurse · impottante in ridicarea poten

tia'ului economic al judetului. - Kovászna megye természeti kincsei fontos tar
talékok a megye gazdasá~i erejének nöwkedésében. 1971. 86 p. 

- Hot~rirea conferintei organizatiei jude1ene Covasna al P.C.~. - A Kovászna me-
gyei pártszerve?et konferenciáiának hatá,.o7ata. 1972. 24 L - . -

- A kommunista életmód és munka a szacialista etika és méltányosság normáittak 
tervezete. 1972. 24 1. . . . 

- Program de mAsuri. A vállalatok és ipari központok vezetöivel tartott Országos 
konferencia határozatának feladatai te1.iesítésére. 1972. 43 p. · · . 

.;... Agitátor ...... l. (1971. évi megvalósítások, 1972. évi tervfelé•datok): Hl72. 118 l. 
- Agitátor --.. 2. Az 1971-1975~ös ötéves terv határidő elötti megvalósításáróL 

1972. 45 l. . .. • . . 
- Intézkedési terv. Azoknak a feladatoknak gyakorlati alkalmazásáról; amelyek 

Nicolae Ceau11escu elvtársnak a pártbi7ottságok titkárai és a községi néptanács"k 
eJnökei országos konferenciáján tartott beszédéból és a könferencia: határozatá-
ból fakadnak. 1972. 64 1. . . 

- AgitatoruJ. Az ideológiai-politikai munka idószerú kérdései. ' 1972. Ú)7 l. 
- Consultatil in sprijinul celor care studiaza invatamintul de partid. Ideológia és 

politikai kérdések a párt dokumentumaibóL 1972. 175 p. 
- A Kovás7.na rnegyei pátrszervezet rendkivüli konferenciájának határozata. (Ter-: 

vezet). 1972. 32 l. l 
- HotArirea conferintei extraordinare a organizatiei judefene Covasna al P.C.R. 

1972. 37 p. ' 
- A Kovászna megyei pátrszervezet rendkivüli konferenciájának határozata. 

1972. 34 l. . 
- Consultatii !n sprijinul celor care studia7.a !nvatamintul de partid. II. Ideológiai 

és politikai Mrdések a pártdokumentumokról. 1972. 89 p. 
- Konzultáciö~ a pártoktatásban résztvevők számára. Utbaigazítások a legfonto

sabb politikai és ideológiai kérdésekre. 1972. 202 l. 
- Programul activitatilor politico-ideologice 1?Í culturale, de educare marxist-leni

nista a membrilor de partid, a tuturar oamenilor muncii. pe anul 1973. 1973. 26 o . 
- A Kovászna megyei pártszervezet konferenciájának határozata (1973. január 12). 

1973. 28 l. 
- Kovászna megye gazdasági-társadalmi fejlesztésének fontosabb tervmutatói az 

1973-as évben. 1973. 67 L 
- ln sprijinul agitatiei vizuale. Caricatuti. Karikaturák a faliújságak és szatirikus 

újságak segítségére. 1973. 33 p. 
- A szatirikus- és faliújságak megyei versenyének szabályzata. 1973. 131 l. 
- Agitatorul - II. Kovászna megye gazdasági-társadalmi fejlesztésének fontosabb 

tervmutatói az 1973-as évben. 1973. 84 l. 
- Agitátor. Dokumentumok a· politikai tömegmunka szolgá'atában. 2. 1973. 80 l. 
- Program de masuri. Intézkedési terv azoknak a feladatoknak gvakorlati alkal-

mazásáról, amelyek Nicolae Ceau11escu elvtársnak a községi pártbizottságok tit
kárai és a községi 'néptanácsok elnökei orszá~os konferenciáján elmondott beszé
déból és a konferencia határozataiból fakadnak. 1974. 73 l. 

- ln ajutorul agitatorilor ~i ptopagandi~tilor II. Nicolae Ceau11escu elvtárs lá
togatása Kovászna mMyében. 1974. 64 p . 

- Omagiu anului XXX. 1944-1914. A megvei ,pártbizottság munkaterve hazánk 
fasiszta uralom aloli felszabadulásának XXX. évfordulója alkalmávaL 1974. 15 p . 
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~ Ágltatorui. Nicolae Ceaü~eséu elvtársnak a RkP k:B . fötitkárának beszéde a 
· R~zK elnökévé való megválasztása alkalmával. Megvalósításaink hazánk felsza-

badulásának XXX. évfordulója és a XI. pártkongresszus tiszteletére. 1974. 70 l. 
- Judetul Covasna in preajma Congresului al XI-lea al P.C.R. 1974. 45 p. 
- ln sprijinul propagandei de partid l?i a muncii politice de masa. 1975. 88 p. 
- A pártpropaganda és a politikai tömegnevelő munka szolgálatában. 1975. 82 l. 
- Programul privind activitatea politico-ideologica ~i culturala, de educare marxist-

leninista a membrilor de partid, a tuturar oamenilor muncii, pe anul 19751 

1975. 47 p. .. 
- Kovásznamegye a lendületes fejlődés útján. Album. 197(5), 37 l. 
- Vizita tovara~ului Nicolae Ceau~escu in judetul Covasna. Fotoalbum. 1975. 25 p. 
- Tematikai tervek. A RKP Szervezeti Szabályzatát, a pártmunka elveit és móp-

szereit tanulmányozó tanfolyamok propagandistái és hallgatói számára. 1976. 681 • 
......; Plan de masuri in vederea imbunatatirii activitatii politico-ideologice ~i culttJ

ral-educative, ín Iumina sarcinilor stabilite de Congresui al XI-lea al P. C. I{. 
1976, 15 p. 

- Program de masuri in vederea imbtihatatirii activitatii politico-ideologice ~i cul
tural-educative, in Iumina sarcinilor stabilite de Congresui al XI-lea al P. C. R,. 
1976, 28 p. 

- ~tiinta, tehnica, eficienta economica. Program judetean al activitatii de propa
ganda tehnico-economicií. 1976. 48 p. 

COMITETUL JUDETEAN U.T.C. - . 
CONSILIUL JUDETEAN AL PIONIERILOR 
MEGYEI KISZ :ÉS PIONÍRTANÁCS 

- Ginduri - Gondolatok. (Poezii ~i proza in limba romAna l?i maghiara. - Román 
és magyarnyelvű versek és írások). 1969. 72 l. 

- Flori alese - Leánynéző. (Culegeri de falclor - Román és magyar népköltészetl 
gyűjtemény). 1969. 37 l. 

..:.... ' Pe carari de. munte - Hegyi ösvényeken. (Album foto despre activitatea cercului 
turistic din cadrul Casei Pionierilor din Sfí:ntu Gheorghe - Képes album a sepsi

. -. szentgyörgyi Pionírház turisztikai körének tevékenységéről). 1970. 30 l. 
- lmn partidului - Himnusz a pártnak. (Poezii ~i proza - Román és magy~ nyel-

: vií -versek és írások). 1971. 45 l. . )· 

CONSILIUL JUDETEANAL SINDICATELOR
A SZ,AKSZ~RVEZETEK MEGYEI TANÁCSA ·: 

. ,. 

- Inovatii ~i inovatori. A Kovászna megyei dolgozók megvalósftásaiból, 1966-1~70 
. közi)tt. 1971, 31 l. . 
~· ~tiintil. tehnica, organizare. 1972, 22 p. 
- ln ajutorul inspectorai.ului cb~tesc eu protectia muncii. 1972. 
- ~tiinta, tehnica; eficienta economica. 1973, 48 p . 
- ln ajutorul inspectora.tului obl?tesc eu proteetia muncii. 1973. 
-ln ajutorul in.speetoratului ob~tesc eu protectia muncii. 1974, 126 p . 
...;_ ~tiinta. tehnica, eficienta eeonomica. 1974, 39 p. 
~ ~tHnta, tehnica, eficienta eeonomica. 1976, 48 p. 

UZINE - iNTREPRINDERI 
üZEMEK, VALLALATOK : 

.; ~ . . . :· . . .. : ~ .' . . 

- Uzernünk krónikája· (1879_.:1969). A sepsiszentgyörgyi "OLT" Textílmúvek tör· 
: : .ténete.·E:iadja a Textflmüvek. 1969, 44 l. · · · · 

- Kisgyörgy Zoltán - Vajna Lajos • Mina CApeni 1872-1972. Monografie . . Editor : 
Intreprinderea Miniera Baraolt. 1972, 263 p. 
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- Kisgyörgy Zoltáil - Vajna Lajos e Köpecbánya 1872-1972. Monográfia. KiadJa 
a baróti BányavállalaL 1972, 290 L · . · 

...... Selejan, Radu • Mineri !;>i metamarfoze la Baraolt. Reportaje. Editor : Intreprl~· 
detea Miniera Baraolt. 1972, 87 p . 

- Selejan, Radu • Erdővidéki bányászok között. Riportok. Kiadja a Bánya-vállalat. 
. 1972. 87 L 

DIRECTIA AGRICOLA. CASA AGRONOMULUI- Arcu* 
.MEZOGAZDASÁGI IGAZGATÖSÁG. ARKOSI AGRONOMUS HAZ :. 

- Combaterea principalelor holi 1;>i d~unatori din viti-pomiculturft. - A gyümOtcs
és szöllökártevök elleni védekezés. 1969. 12 l. 

- Pakuts Sándor • A tej. A nagyüzemi tejtermelés időszerű kérdés-ei Kovás:tna: me-
gyében. 1971. 95 l. _ 

- Féder Z. - Pakuts S. - Tompa E. e Allattartástól, állattenyésztésig. 1971. 86 I. 
- Kötelező intézkedések. Kovászná megye búzatermesztésére vonatkpzóan az 1971-

1972-es gazdasági évre. 1971, 48 L 
- Eigel, Gheorghe : Date climatologice ~i meteorologi~e referitoare Ja teritoriul ju~ 

detului Covasna. 1972. 23 p . · .. 
- Urbanovics E. - Varga T. - Németh K. • A globális akkordbéreiés gyakorlátt 

alkalmazása. 1972. 32 l. 
- Progr/lm tehr;tico-organizatoric. A búzatermesztés .szakmai, szervezési és Inté:-
. · 'kedési ter\ié Kovászna megyéberi :az· 1971....:...1972-es évre. 1971,- 42. 1. .. . · 

- Keresztes I~:ászló e öntözési útml,lJató a . termelőszövetkezetekben do.l~ OrtÚlző 
· mesterek számára. 19.72. 129 ·L · ·· . 

- Kovászna mecye gyóeynövényei. 1973; 23-9 1. + 1 t4t;k, 
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DIRECTIA COMERCIALÁ. OFICIUL JUD_ETEAN DE TURISM 
MEGYEI KERESKEDELMfiGAZGATÖSAG. · .. . · -
MEGYEI TURISZTIKAI HIVATAL : ... 

- Ghid turistie-comercial al judetului Cova.sna. f. 3. 16 p. 
- Judetul C9yasna. (Ghid turistic in limba romAna, francezd, englez!, g~rmal\4 $1 

rusa) . . 19?9, 10J). ·. . · . .. 
- Judetul .Covastia. Ghid comercial-tm;istic. 1976. 24; p. . - - . ' ~ . . . ~ 

COMÍTETUL: JUDETEAN DE CUL'Í'URA $! EDUCA'fiE SQCIALISTA. 
CENTRUL DE 1NDRUMARE A CREATlEl POPULARE · . . 
_$l:/\ ~1I$.CAI;lii !\;R:;r.ISTICE DE AMATORI. 

-{.. ······- .. .. . .... . ~ .... .· ... ~ ·. .. . . . ': . .' ~ - ·. . : . .· ' ··. . 

MEGYE(~ · SZOCIALISTA MűVELODESI ES NEVEL:E:SI. BtZOTTSAO~ 
NEPI ALKOTÁSOK ES MűVESZETI TÖMEGMOZGALOM 
MEGYEI IRÁNYfTO KÖZPONTJA . . 

:~ '· ~- .l 

- ·aas·cruce de timp. Antologie din lucrarile creatorilor din cadrul cerc.urllor Ute. 
rare din judetul Covasna. 1969. 90 p. 

- Czakó Adám. Száll a nóta. Népdalok; 1969. 41 l. 
~ 'i;fe~t~le . terapeutice ale statiunÜor balneoelimaterice din judetul Covasna. Re-
. daCtod : 'Dr· .. Benedek Géza, Dr: Darkó Zsigmond !?i Dr . .. Oprea Petru. 1969. 74, p. 

- Felsütött az esthajnali csillag. Kézdiszentléleki népdalolt. 1970. 24 1. · 
-. ~aPuállitó. Antológia a. megye íróinak munkáiból. 1971. 2551. . 
~.'$9vid'élti: keres~tszemesek. Album. összeállitotta : Molnár r. és Molnár K. (Iiar ... 
-· 'id ta-' 'és Ko vászna megye közös kiadása) · 1971. 50 ·l. Hímzésminta + 24 l. szöveg. 

-:-:- .. r:sulak Magc;la. 125 m~gyar szálánvarrott (árapataki) hímzésminta. Szerkesztette : 
··· ··• Gazaáiié Olasz Ella. 1972. 1261. 
~ Seres /'}ndrás. Népi hímzéseink ~ I. Bareasági csángó. leÍ1nyin&ek. hímúsmintál, 

1~27. 16' 1. + 125 h.imzé:.min-ta·. · _ ·· -~ . · 
- . 
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....,.. Kisgyö.rgy Zoltán. Bazinul Baraolt. Ghid Turistic. 1972. 135 p. + 12 h. 
~ Badu, Ghitii. Pui de brad. (Din lucrarile poetului popular). 1972. 128 p. 
- Unnepi köszöntő. Versgyűjtemény. _Válogatta ·Balázs Lajos. 1972. 235 L 
- Arkos - 1971. A Művelódés (c. folyóírat) baráti körének zenei találkozója. Elő· 

adások, hozzászólások. 1972. 260 l. · . . 
..;... Expozitia republicana juhiliara de fotografii :.... Országos jubileumi fotokiállítás. 

Katalógus. 1972. 24 l. ; 
- Seres András • Népi hímzéseink, Il. Bareasági csángó féJ;fiingek, menyecskein-

gek, öregasszonyingek és díszkendők hímzésmintái. 1973. 24 l. + tn himzésminta . 
.....,.. Felsőrál,iosl népdalok. 1972, 14 l. ' 
- Antal Miklós. A táncoktató kézikönyve. 1973. 200 L 
- Futásfalvi népdalok. l973, 32 L 
- Kisgyörgy Zoltán. Erdővidék. útikalauz. 1973, 124 + XVIII l. + l~ térk. 
- Klasszikusok kisszínpadon. Atdolgozta, színpadra alkalmazta Sombori Sándor. 

.. 1973. 45 l.. . ' 
- Szobrásztábor- Arkos. Katalógus. 1974. 22 l. 
- Judetul Covasna in preajma Congresului al XI-lea al P.C.R. (Album). 1974. 45 p. 
- Patrie, te sliívim - Köszöntünk hazám. Versuri ~i proza din creatÜle membrilor 

.. ceriaclului literar . Vers és próza, az irod~lmi körök tagjainak ' alkotásaiból. 
1974, 48 p. 

- Seres András. Florile lui Bálint András - Bálint András virágai. Date privlnd 
adivitatea me~terului popular - Ismertető a káinokai faraló népmG.vészröf. 

.. 1974, 32 l. . 

....:.. Teatru scurt. Kisszínpadi müvek . . (Din operele scriitorilor elastei ~i contemporanl. 
·Klasszikusok és mai írók müvei). 1974, 250 p. . . ··· 

- Mih~ly<;S? Szilve~zter - Péter Albert. Bokréta. (Táncjátékok). 1975. 348 l. 
.....:.. Siász· KárolY: · Zenee'rméleC Birtalan József. Karv~z~t~ •. t9J~. J9.6 1. .. . . .,..... .. 

504 . . , 



.. ' -- ., - . - l ' -
MUZEt1t. JttDttEAN - MEGYEÍ MUZEUM:: 

. -
.'t. ' 

- Aluta I. (Anuarul Muzeului Judetean, ~ontinind studii l?i comunic8,~i~ A sepsf. 
szentgyörgyi megyei múzeum évkönyve). '1969 . . 3511. _ _ . 

- Székely Zoltán - Varga Nándor Lajos. Monumentele arhitectonice ale ora~ului 
Sfintu Gheorghe. Sepsiszentgyörgy váro~ építészeti emlékei. Die Baudenkmiil~.r 
der Stadt Sf. Gheorghe. 1969. 55 L ·· 

- Aluta 11. (Anuar- :E:vkönyv) 1970. vol. I. 438 p ., vol. IL! 219 p. 
- Barabás Miklós. (Fűzet, a festöművész 1J1átkösfalvi · szobrának avatása alkalmá-

ból). összeállította : Sylveszter Lajos. 1970. 36 l. 
- Bene József kiállítása. (Katalógus). 1971, 32 l. 
- Bordy András kiállítása. (Katalógus). 197~, 16 L 
- 'Aluta III. (Anuar -:- .Évkönyv). 1971, 610 p. 

. . ~· 

- Kézdivásárhely (album). Megjelent a _ Céhtörtérieti Múzeum megnyitása alkalmá
bóL (Szerkesztette : Sylvester Lajos és Incze László). 1927. 46 l. 

- Aluta IV. (Anuar- Evkönyv). 1972, 336 p. · 
· - Erdős · I. Pál grafikakiállítása (katalógus). 1972, 12 l. .. . . . 
-:;...... Ferenczy Júlia és Gy. Szabó Béla kiállítása (katalógus). 1972; 24 1. 
- Mobilier taranesc. (Catalogul expozitiei .c;le mobilier taranesc). 1973, 20 p. 
- Népi bútorok. (A sepsiszentgyörgyi múzeum népi bútor kiállitásának katalógusa). 

1973. 20 l. - -
- (Aluta V.)~ Studii i/Í comunidiri - Tanulmányok és közlemények. (Anuar - E:v-

könyv). 1973, 239 p. . .. - · . . 
- Fóris Pál. Fototeca muzeului din Sfintu Gheorghe. Catalog. - A sepsiszentgyör

gyi múzeum fényképtára. Katalógus 1-1000-ig. 1974, 98 l. 
- ·Nemes Zoltánné - Gáli!y Mózes - Márton Gyula • Torjai szójegyzék. 1974, 1861. 
- Aluta VI-VII. (Anuar - Évkönyv). 1974-1975. 505 p. 

BIBLIOTECA JUDETEANA - MEGYEI KÖNYVTÁR: . 

- Ex libris. (Katalógus, Gábor Dénes kolozsvári gyújtö kiállítására). 1976, 32 l. 

TEATHUL MAGHIAR DE STAT -~ ALLAMI MAGYAR SZfNHÁZ : 

...:. 20 év: .MÜso~fűz~t a sepsiszentgyörgyi Aliami Magyar Színház· 20, _évfordulójára: 
1968. 40 l. 

- Sombori Sándor. Gábor Aron. (müsorfűzet). 1969,18 J . 
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...... Veress :öániel. Mlkes. Négy téÍ. (ntÍis()rfÜzet). i 969, 22 i. 
- Veress Dániel. Véres farsang; .-(Báthory Zsigmond), (müsorfüzet). ~979, 2é i. 
- Shakespeare : Hamlet. (műsorfüzet). 1971, 28 l. 
_.. Badila, Radu. Névtelenek. (műsorfűzet). 1971, 20 l. 
- T&mási Ar'~n. Csalóka szívárvány. (müsorfűzet). 1971, 16 l; 
- Veress Dániel. Wesselényi. (müsorfüzet). 1971, 20 l. ·. 
- Calderon. A zalameai bíró. (niűsorfüzet). 1972. 16 l. 
- Illyés Gyula. Különc. (Teleki László). (műsorfűzet). 1973:- 24 I. 
- Németh László. Papucshös. (műsorfüzet). 20 l. 
- Páskándi Géza. Apáczai. ' (Tornyot -választok). (müsorfüzet). ·1974. 16 1. 
_...: illyés' Gyul~. Dupla vagy semmt (műsorfüzet); 1975. 20 L 
- Tamási Ar,O'n. Tündöklő Jeromos. (műsorfüzet). 1975 .20 l. 
- Baranga, Aurel. Jámborlelkű szent Flórián).· müsorfüzet). 1975. 20 1. 
- Cárstea A. A gyufaárus kislány. (müsorfüzet), 1976. 20 l. 
- Dürrenmatt. Az öreg hölgy látogatása. (müsorfüzet). 1976. 20 1. 
- Sütö Andr~s. Csillag a máglyán (műsorfűzet). 1976. 24 l. 

~COLILE -. ISKOLAK : 

- Monografia Liceului Nr. l (din) Sfintu Gheorghe. 1859-1969. 1~69. 124 p. 
- A sepsiszentgyörgyi l. számú líceum monográfiája. 1859-1969. 1969. · 124 1. 
- 110 Alma l\{ater. (A sepsiszentgyörgyi véndiákok képzömüvészeti kiállításának 

katalógusa). 1.969. 36 l. 

...... Rldlclnl Gyökerek. (Revista ~cölara a. LiceulÚi ' Nr. l . diÍl . ·sr. _ cüieo'rehe .. A 
s-epsiszentgyörgyi 1. sl'Jámú líceum iskolai folyóirata). 
Anul IV. évf. Nr. 1 (25) sz. 1969. 56 t · · · 
Anul IV. évf. Nr. 2 (26) u . 1~70. 121 • . 
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Anu11V. évf. Nr. 3 (23) sz. 1916. 12 i. 
Anul IV. évf. Nr. 4 (28) sz. 1970. 127 l. 
Anul V. évf. Nr. l (29) sz. 1971. 86 l. 
Anul V. évf. Nr. 2(30) sz. 1971. 128 L 
Anul V. évf. Nr. 3 (31) sz. 1971. 138 L 
Anul VI. évf. Nr. 1-2 (32-33) sz. 1972. 152 l. 
Anul VI. évf. Nr. 3 (34) sz. 1972. 112 l. 
Anul VII. évf. Nr. l (35) sz. 1973. 112 L 
Anul VII. évf. Nr. 2 (36) sz. 1973. 112 l. 
Anul VIII. évf. Nr. l (37) sz. 1974. 128 L 

- Aurora. (Revista ~colara a Liceului Nr. 2 din Sf. Gheorghe - a Sepsiszentgyörgyi 
2. számú liceum iskolai folyóirata). 
Nr. l. szám 1970. 31 l. 
Nr. 2. szám 1971. 78 l. 
Nr. 3. szám 1972. 107 l. 
Nr. 4-5. szám 1973. 

- Atom. (Publicatia Liceului din Tg. Secuiesc - A kézdivlisárhelyi Líceum folyó· 
irata). Revista l;>tiintelor naturii - 'rermészettudományi Szétnle. . 
Nr. l. sz. 1970. 36 l. 
Nr. 2. sz. 1971. 100 l. 

- Busola - Iránytű. (Revista elevilor din Liceul Baraolt - A baróti Uceum ta· 
nulóinak folyóirata). 
Nr. l. sz. 1968. 
Nr. 2. sz. 1969. 
Nr. 3. sz. 1970. 53 l. 
Nr. 4. sz. 1971. 70 l. 
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