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Bukarestben kiszivárogtatták a lebontásra ítélt 
erdélyi falvak elõzetes listáját 

 
 
 Bukaresti bizalmas forások kiszivárogtatták annak a -- négy erdélyi 
megyéhez tartozó - harminckilenc falunak az elõzetes listáját, melyeket a kormány 
által meghiredetett -- a romániai 13,000 falu közül nyolcezret érintõ -- terv 
értelmében rövidesen lebontanak.  A bukaresti úgynevezett Területrendezési 
Igazgatóság, a párt központi szerveivel egyetemben megbízta a megyei 
pártszerveket, hogy állítsák össze azoknak a falvaknak a listáját, melyeket 
elsõkként fognak megsemmisíteni.  Hosszas huza-vona után néhány erdélyi megyében 
elkészült egy minimális lista, mellyel azonban Bukarest nincs megelégedve, s 
várható, hogy újabb, több helységnevet tartalmazó bontási javaslat fog születni a 
közeljövõben. 
 
 Mielõtt közölnénk a lerombolásra ítélt erdélyi falvak rendelkezésünkre álló 
névsorát meg kell jegyeznünk, hogy a bontási munkálatok néhol már elkezdõdtek.  
Különösen azokban a "koncentrációs falvakban" és helységekbe, ahova a lerombolásra 
ítélt települések lakosságát be szándékoznak majd telepíteni.  E községek 
peremvidékén jelentõs föld és építkezési munkálatokba kezdtek az utóbbi idõben, 
míg a faluközpontokat is jobára átépítették, az új, úgynevezett "szocialista 
adminisztrációnak" és stílusnak megfelelõen. 
 
 Központi utasításra -- legalábbis Kovászna megyében -- a lebontásra ítélt 
épületek tulajdonosai választhatnak:  vagy maguk végzik el a bontást, s akkor 
"kártérítés" címén maximum 2,500 lejt (alig több mint egyhavi átlagfizetést) 
kapnak az államtól.  Vagy pedig igénylik ingatlanuk lebontatását, s akkor 5,000 
lejt kell fizessenek a megbízott építkezési vállalatnak. 
 
 

Négy erdélyi megye falurombolási javaslatlistája 
 
 
 Kovászna megye Hargita megye 
 
 Esztelnek Homoródalmás 
 Csomortán Székelyzsombor 
 Polyán Karácsonyfalva 
 Almás Székelyderzs 
 Lécfalva Andrásfalva 
 Zalán Szentábrahám 
 Zalánpatak Pálpataka 
 Szárazajta Orotva 
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 Miklósvár 
 Bölön 
 Illyefalva 
 Kisborosnyó 
 Elõpatak 
 Magyarhermány 
 Kisbacon 
 Miklósfalva 
 
 Temes megye Arad megye 
 
 Útelek Feketegyarmat 
 Magyarszentmárton Simonyifalva 
 Józsefszállás Vadászi 
 Sándorháza Bélzerind 
 Bodó Ágya 
 Szapáryfalva Szapáryliget 
 Bogra Székudvar 
 Kisberekszó 




