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• Meglepő fordulatot 
vett a kormányalakítási 
folyamat: a PNL a párt-
elnök helyett Nicolae 
Ciucă tartalékos tábor-
nokot, ügyvivő védelmi 
minisztert jelölte kor-
mányfőnek, akit Klaus 
Iohannis államfő fel is 
kért kormányalakításra. 
Florin Cîțu pártelnök 
egyúttal közölte: ki-
sebbségi, PNL-RMDSZ-
kormányt terveznek, az 
USR nélkül.

Klaus Iohannis államfő a parla-
menti pártok képviselőivel a 
kormányalakítás lehetőségei-

ről folytatott csütörtöki egyeztetésén 
az is kiderült, hogy a liberálisok ki-
sebbségi kormányt kívánnak alakíta-
ni az RMDSZ-szel, a korábbi koalíciós 
partner Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) nélkül. Ehhez egyes 
források szerint megkapják az eddigi 
legfőbb ellenfélnek tartott Szociálde-

mokrata Párt (PSD) külső támogatá-
sát is, amely a legnagyobb parlamen-
ti frakcióval rendelkezik. Iohannis 
az egyeztetéseket követően közölte: 
nagyon elégedett a PNL új jelöltjével, 
Nicolae Ciucával, akit fel is kért kor-
mányalakításra.

A liberálisok ugyan szerdán este 
először még azt közölték, ragaszkod-

nak ahhoz, hogy a jelenlegi ügyvivő 
kormányfő, Florin Cîțu pártelnök 
legyen a kormányfőjelölt, ám ezt kö-
vetően a párt vezetése egyeztetett az 
államfővel, a párt korábbi elnökével. 
Pártbeli források szerint az államfő 
ezen tanácskozás során győzte meg 
őket, hogy ne ragaszkodjanak Cîțu 
személyéhez. Bár az USR feltétele ah-

hoz, hogy visszatérjen a korábban a 
miniszterelnök és a párt között kirob-
bant konfl iktus miatt otthagyott koa-
lícióba az volt, hogy ne Cîțu legyen a 
kormányfő, jelen állás szerint a PNL 
azt követően sem számol vele, hogy 
kormányfőjelöltet cserélt. Florin Cîțu 
pártelnök, ügyvivő kormányfő ugyan-
is a Iohannisszal folytatott egyeztetés 
után közölte: javaslatára Ciucă veze-
tésével kisebbségi, PNL-RMDSZ-kor-
mányt kívánnak alakítani.

A koalíciós partnernek kiszemelt 
RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor nem 
fogadta lelkesen a kijelölt minisz-
terelnök személyét. Mint kifejtette, 
Ciucă kiváló katona, de politikai 
szempontból problémás; az RMDSZ 
– amely egyébként újabb tárcákat is 
kaphat – nem örül annak, hogy egy 
katonát neveznének ki kormány-
fővé. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy ellenezné a kinevezését, a 
szövetség a kijelölt kormányfővel is 
egyeztetni kíván, és el tudja fogad-
ni a személyét, mivel fontos, hogy 
a parlament már jövő héten szavaz-
zon a kormányról. 

PNL–RMDSZ-kormány?
Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi minisztert jelölték kormányfőnek 

Nicolae Ciucă (balról) komoly katonai karriert 
tudhat maga mögött
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Felmérések szerint az egészséges 
emberek oxigénszintje a vérben 

99%, ami betegség esetén akár 89%-
ra is lecsökkenhet. Kevesen tudják, 
de modern korunk levegőjének oxi-
géntartalma mindössze 20–21%, hol-
ott az ókorban bizonyitottan ennek 
kétszerese volt. 

Néhány embernek még nyugal-
mi állapotban is alacsony a vér oxi-
génszintje, számukra előnyös lehet a 
tartós oxigénterápia. Az oxigénterá-
piának számos jótékony hatása van, 
ami jelentősen hozzajárul a betegek 
életminőségének javulásához azáltal, 
hogy növeli a vér oxigéntartalmát, 
csökkenti a légszomj érzését, és bizo-

nyítottan javítja az alvás minőségét 
is. Tartós oxigénterápiát a szakorvo-
sok írnak elő légzési elégtelenségben 
szenvedő betegeknél. Krónikus obst-
ruktív tüdőbetegségnél vagy egyéb 
légzési problémáknál igencsak indo-
kolt a vér oxigénszintjének növelése 
oxigénkoncentrátor segítségével.

Az általunk forgalmazott, egyéni, 
otthoni használatra tervezett 7F-5 oxi-
génkoncentrátor a szoba levegőjéből 
90–93%-os koncentrációjú oxigént 
állit elő, ami pozitívan befolyásolja 
a légzőrendszert, segíti a szív, az agy 
vagy a vérerek gyógyulási folyama-
tát. Az oxigénterápia sejtszinten a test 
részleges és teljes regenerálódására 

szolgál: enyhíti a fáradtságot, javítja 
az anyagcserét, erősíti az immunrend-
szert, és megtisztítja a testet a toxinok-
tól. Különösen alkalmas légúti problé-
mák, asztma és hörghurut esetén, de 
hatékony a fejfájás és a migrén keze-
lésére is műtét utáni rehabilitációkor. 

Ha Önnek vagy közvetlen kör-
nyezetében valakinek hosszú távú 
oxigénterápiára van szüksége, akkor 
keressen minket bizalommal a 0725-
971231-es telefonszámon vagy a csík-
szeredai Novak Healthcare Medexpert 
szaküzletünkben (Szentlélek utca 47. 
szám). Raktárunkon több oxigénkon-
centrátor áll rendelkezésre, amit akár 
napi bér ellenében, megvételre vagy 
az egészségbiztosítási pénztár támo-
gatásával ki tudunk adni. Keressen 
minket bizalommal, hisz a megfelelő 
oxigénellátás életeket menthet! (x)

Otthoni oxigénterápia – A vér normál oxigénszintje tényleg életet menthet!
• Az oxigén létfontosságú a szervezet számára, nélkü-
le percekig sem bírjuk ki, hiszen központi szerepet tölt 
be a sejtek működésében.

• F I Z E T E T T  T A R T A L O M

„Kétes” székelyek 
Márki-Zay mögött
Homályos hátterű, ellent-
mondásos, a jelenlegi drámai 
járványhelyzetben vírustaga-
dó, oltásellenes üzeneteket 
közvetítő székely szervezet 
támogatásával büszkélkedik 
Márki-Zay Péter, a magyaror-
szági ellenzéki pártok közös 
miniszterelnök-jelöltje. Hód-
mezővásárhely polgármestere 
több alkalommal is kiemelte 
a Székelyek Világszövetségét 
a kampánya segítői között. A 
politikus az ellenzék előválasz-
tása után tartott „győzelmi” 
beszédében is megköszönte 
a szövetség támogatását, 
miután egy székely zászlót 
vélt felfedezni az őt éltetők 
körében. Zsigmond Barna 
Pál, a Fidesz országgyűlési 
képviselője a Mandiner por-
tálon megjelent írásában azt 
írja, „lehullt a lepel, ugyanis a 
magát demokratának prezentá-
ló Márki-Zay úton-útfélen arra 
a Székelyek Világszövetsége 
nevű szervezetre hivatkozik 
mint szövetségesére a nemzeti 
kérdésekben, amelyik finoman 
fogalmazva kétes háttérrel ren-
delkezik”. A Kárpát-medencei 
külképviseletek tevékenységé-
nek összehangolásáért felelős 
miniszteri biztos szerint ez a 
szervezet több magyarellenes 
provokációt is elkövetett már. 

• RÖVIDEN 




