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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

Műszakilag hibás
a leellenőrzött autók fele
A Román Gépjármű-nyilvántartó 
Hivatal (RAR) 33 508 autó műszaki 
állapotát vizsgálta meg az év első 
felében az utakon végzett ellenőr-
zések során, és 15 235 járműnél 
(45,47 százalék) észleltek jelen-
tős és/vagy veszélyes műszaki 
hiányosságokat, rendellenessé-
geket. A RAR tegnapi közleménye 
szerint a közlekedésrendészettel 
közösen folytatott ellenőrzései 
során csaknem 11 ezer bírságot 
róttak ki országszerte az év első hat 
hónapjában, 8689 járműnek pedig 
bevonták a forgalmi engedélyét. 
A legtöbbször – 26,73 százalék – az 
autók világító- és jelzőberendezé-
sénél észleltek hibákat, az esetek 
21 százalékában a károsanyag-ki-
bocsátás jelentett problémát, de 
sokszor tapasztaltak hiányosságo-
kat a kerekek, gumiabroncsok és a 
felfüggesztés terén (11,56 százalék), 
a fékrendszernél (4 százalék) 
vagy az irányítórendszernél (1,5 
százalék). Az ellenőrzött járművek 
mintegy két százalékának egyálta-
lán nem vagy hamis volt a műszaki 
vizsgája. Az utakon végzett ellen-
őrzések eredményei nem tükrözik 
a hazai géppark általános állapo-
tát, ilyenkor ugyanis eleve olyan 
gépjárműveket állítanak meg az 
utakon, amelyekkel kapcsolatban 
felmerül a gyanú, hogy hiányos-
ságaik lehetnek – szögezi le az 
Agerpres hírügynökség által idézett 
közleményében a RAR.

Közel volt Kovásznához
az idei legerősebb földrengés
Az idei legerősebb földrengést 
mérték tegnap Vrancea szeizmikus 
térségében: 14.52-kor a Richter-ská-
la szerinti 4,5-ös fokozatú földmoz-
gást jegyeztek Buzău megyében. Az 
Agerpres hírügynökség tájékoztatá-
sa szerint a rengés 117 kilométeres 
mélységben történt, az epicentrum 
környékén 3-as erősségű volt a 
Mercalli-skálán. A rengéshez leg-
közelebb elhelyezkedő települések: 
Nehoiu (12 km), Bodzaforduló (30 
km), Kovászna (33 km). Az elmúlt 
három napban ez volt a harmadik 
földrengés Romániában.

Kissé lehűl, majd ismét
felmelegszik az idő
Mára országszerte csökken a hő-
mérséklet, ugyanakkor a hétvégére 
visszatér a meleg, jövő héttől pedig 
az évszaknak megfelelő értékek-
re számíthatunk – derül ki az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
következő két hétre vonatkozó 
előrejelzéséből. Erdélyben ma eny-
hül a meleg, 26 Celsius-fok körüli 
értékekig esnek vissza a nappali 
maximumok. A hétvégére ismét 
28–29 Celsius-fokig emelkedik a 
nappali csúcshőmérséklet, majd 
10-étől az évnek ebben a szakában 
megszokott 21–22 Celsius-fokos ma-
ximumokkal kell számolni. Gyenge 
esőzésekre ma is számítani lehet, 
akárcsak 7-e és 12-e között.

HAVI TÍZEZER LEJES „KÁRPÓTLÁST” FIZET A MAROS MEGYEI TANÁCS ŞTEFAN PETRU RUNCANNAK

Repül a pénz a volt parancsnoknak

Menthetetlen helyzet. A reptér egy joghézag miatt kénytelen havonta egy halom pénzt kifi zetni

Évente 120 ezer lejjel „csapolja 
meg” a Maros megyei önkor-
mányzat fennhatósága alá 
tartozó Transilvania nemzetközi 
repülőtér számláját annak volt 
parancsnoka, Ştefan Petru 
Runcan, akit előbb 2013-ban, 
majd 2014-ben is menesztettek 
tisztségéből.

 » SZUCHER ERVIN

A közpénz elherdálásáról kért 
magyarázatot a legutóbbi ta-
nácsülésen a Nemzeti Libe-

rális Párt (PNL) marosvásárhelyi 
elnöke, Ervin Molnar. Az ellenzéki 
tanácsos arra hívta fel kollégái fi -
gyelmét, hogy egy jogerős bírósági 
ítélet alapján a megyei önkormány-
zat által fenntartott vidrátszegi 
repülőtér évek óta folyósítja a volt 
parancsnok fi zetését. Arra volt kí-
váncsi, a tanács miért nem tartja 
tiszteletben a menesztett reptérve-
zető újraalkalmazásáról szóló bí-

rósági döntést. „Teljesen véletlenül 
értesültem erről a furcsa helyzetről. 
Előbb nem hittem el, de érdeklődé-
semre Mărioara Hang, a repülőtér 
gazdasági vezetője megerősítette, 
hogy 2013 óta Ştefan Petru Runcan 
anélkül kapja meg a havi 10 ezer 
lejes fi zetését, hogy megdolgozna 
érte” – számolt be a Krónikának 
Molnar. Mint részletezte, Runcan 
félévente törvényszéki végrehajtón 
keresztül 60 ezer lejt „csapol le” a 
repülőtér számlájáról. A liberális 
politikus szerint ez nem helyénva-
ló; a volt parancsnokot vagy be kel-
lene hívni dolgozni, vagy tenni kel-
lene valamit az ellen, hogy potyára 
ne kapjon fi zetést.

„Rendkívül bonyolult
a helyzet”
Megkeresésünkre Lukács Katalin, 
a megyei tanács sajtószóvivője ha-
tározottan cáfolta, hogy a volt pa-
rancsnok pert nyert volna egykori 
munkaadója ellen. Kérdésünkre, 
hogy a megyei önkormányzat, il-
letve repülőtere milyen alapon fi zet 

havi 10 ezer lejt, nem tudott vá-
laszt adni, de megígérte, hogy utá-
nanéz. Az önkormányzattól három 
nap elteltével sem kaptunk választ, 
azt viszont mind maga az érintett, 
mind utódja, Peti András megerő-
sítette, hogy Ştefan Petru Runcan 
bankszámlája egy 2013-ban hozott 
jogerős ítélet értelmében félévente 
60 ezer lejjel gyarapodik. A reptér 
jelenlegi igazgatója szerint a hely-
zet rendkívül bonyolult, ugyanis 
Runcan valóban rendelkezik egy 
számára kedvező bírósági döntés-
sel, amelynek alapján 2013 végén 
újraalkalmazták, csakhogy 2014 
áprilisában Ciprian Dobre akkori 
megyeelnök ismét megszüntette 
az igazgató munkaszerződését. 
Ez újabb perhez vezetett, amelyet 
Runcan ezúttal elveszített.

Huszonnyolc per
„A volt parancsnok úr a 2013-as 
ítélet alapján, amikor kell, egy-
egy Marosvásárhelytől távolabb 
lakó, pénzért mindenre képes 
végrehajtóhoz fordul. Holott őt 
2014-ben másodjára is kirúgták, 
és azt a pert elveszítette, de erről 
mélyen hallgat” – fejtette ki Peti 
András, hozzátéve, hogy Ştefan 
Petru Runcan és volt munkaadója 
között nem kevesebb mint 28 per 
zajlik. A jelenlegi igazgató számos 
jogásszal és ügyvédi irodával kon-
zultált, de egyik sem talált meg-
oldást a Runcan által kihasznált 
joghézagra. Az ügyet bonyolítja, 
hogy az 57 esztendős exparancs-
nok – katonaként – már tíz évvel 
ezelőtt nyugdíjba vonult, így volt 
munkaadója még abban sem re-
ménykedhet, hogy „csak” 65 éves 
koráig kell folyósítania a fi zetést.

Felvetésünkre, hogy ha az érin-
tett annyira ragaszkodik a 2013-
ban hozott ítélet gyakorlatba ül-
tetéséhez, miért nem hívják be 
dolgozni, Peti András elmondta, 
hogy ők ezt is meglépték. „Most 
is betöltetlen két igazgatói állás, 
csakhogy Runcan úrnak esze ágá-
ban sincs munkába állni mindad-
dig, amíg otthon ülve is megkap-
hatja a havi tízezer lejét” – fejtette 
ki Peti András. A Krónika megpró-
bálta elérni Ştefan Petru Runcant 
is, de a volt reptérigazgató sokadik 
telefonhívásunkra sem válaszolt.

 » Runcan való-
ban rendelkezik 
egy számára 
kedvező bíró-
sági döntéssel, 
amelynek alap-
ján 2013 végén 
újraalkalmazták, 
csakhogy 2014 
áprilisában az 
akkori megye-
elnök ismét 
megszüntette az 
igazgató munka-
szerződését, az 
újabb pert pedig 
elveszítette a 
parancsnok.
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 » KRÓNIKA

Az őszi érettségire jelentkezők 30,8 
százalékának sikerült a vizsga az 

óvások elbírálása előtti eredmények 
szerint, a legjobban a Hargita megyei 
diákok teljesítettek. Az idei országos 
átmenési arány 3,9 százalékkal jobb 
eredmény a tavalyinál, amikor csak 
az érettségizők 26,9 százaléka szer-
zett átmenő jegyet az augusztus végi, 
szeptember eleji pótérettségin.

A tanügyminisztérium adatai sze-
rint az idei őszi érettségin sikeresen 
teljesítő 10 718 diák közül 8049-en 
idén fejezték be középiskolai tanul-

mányaikat, 2669-en pedig korábbi 
években. A pótérettségire jelentkező 
idei végzősök (2018–2019-es évfo-
lyam) 34,2%-os arányban vették si-
kerrel a vizsgát, ez egy százalékkal 
jobb a tavaly őszi eredményhez képest 
(33,1%). A korábbi végzős generáci-
ók sorából kikerült érettségizőknek 
23,7%-ban sikerült a megmérettetés – 
számolt be az Agerpres hírügynökség.

Eredetileg 43 528-an iratkoztak be 
idén a pótérettségire, de csak 34 815-
en jelentek meg a vizsgán. Hetven sze-
mélyt kizártak csalás miatt, ők a kö-
vetkező két érettségi időszakban nem 
jelentkezhetnek a megmérettetésre. 

Az őszi érettségizők közül senki nem 
ért el színtízes átlagot. Jól teljesítettek 
az idei nyárutón a Hargita (44,44%), 
Iaşi (43,69%), Gorj (42,46%), Fehér 
(41,18%) és Dolj (40,36%) megyei 
érettségizők. A fővárosban 31,95%-os 
a sikeresen vizsgázók aránya. A leg-
gyengébb eredményt ezúttal Giurgiu 
megyében jegyezték (21,85%). A vizs-
gázóknak minden írásbeli vizsgán el 
kellett érniük az 5-öst, a vizsgajegyek 
számtani középarányosa pedig nem 
lehetett kisebb 6-osnál. A fellebbe-
zéseket tegnap délutánig lehetett be-
nyújtani. A végső eredmények szep-
tember 7-ére várhatók.

Hargita megye diákjai lettek a legjobbak a pótérettségin

 » Jól teljesítet-
tek az idei nyáru-
tón a Har gita 
(44,44%), Iaşi 
(43,69%), Gorj 
(42,46%), Fehér 
(41,18%) és Dolj 
(40,36%) megyei 
érettségizők.




