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Távozik a Maszol éléről Cseke Péter

Cseke Péter Tamás kilenc évig dolgozott
a Maszol szerkesztőségének vezetőjeként 

Július elsejétől távozik a Maszol 
hírportál éléről Cseke Péter Ta-
más főszerkesztő – adta hírül 
az RMDSZ alapítványa által 
működtetett kiadó. A távozó 
főszerkesztő a Krónikának 
elmondta: belefáradt az online 
sajtós munkába, úgy érzi, vál-
tania kell.

 » PAP MELINDA

„A Maszol kiadójával való 
közös megegyezés alap-
ján Cseke Péter Tamás 

július elsejétől megválik a portál 
főszerkesztői tisztségétől. Az újságíró 
a Maszol külsős munkatársa marad” 
– áll a szűkszavú közleményben.

Cseke Péter Tamás a Krónika 
kérdésére elmondta: belefáradt az 
online újságírásba, hiszen ez nem 
napi nyolcórás munka, és szabad 
hétvégék sem nagyon vannak, ezért 
úgy érezte, váltania kell. „Azon 
kezdtem el gondolkodni, hogy idén 
leszek 50 éves, és már nem akarom 
annyira terhelni a szervezetemet, és 
a családi életemet is egyre kevésbé 
áldozom fel szívesen a munkáért, 
újságírásért” – fogalmazott a távozó 
főszerkesztő.

Azt is hozzátette ugyanakkor, 
hogy számára már nem jelent ki-
hívást ez a terület, ezért is döntött 
a váltás mellett. „Ezen a téren már 
nagyon nincs amit bizonyítanom, 
évek óta az egyik leginkább idé-
zett és legnézettebb erdélyi ma-
gyar portál főszerkesztője vagyok. 
Nem tudok ennél többet már saját 
magam számára sem nyújtani. Úgy 
gondolom, elérkezett az idő, hogy 

váltsak” – fogalmazott az újságíró. 
Mint mondta, a jövőben is sajtóhoz 
kötődő területen maradna, mert 
ehhez ért, de egy nyugodtabb mun-
kahelyen. „Kipróbálnék egy másik 
területet, mely szintén a sajtóhoz 
kötődik, de sokkal nyugodtabb. 
Lássuk, hogy összejön-e, és bevál-
nak-e az elképzeléseim, mert rizi-
kók azért vannak” – vázolta terveit.

Cseke Péter Tamás távozásával 
nem válik meg teljesen a Maszol-
tól, ugyanis a kiadóval történt 
egyeztetés alapján a portál külső 
munkatársa marad, továbbra is 
közölni fog. Mint fogalmazott, fon-

tos volt számára, hogy „a Maszol 
környékén maradjon”, hiszen erős 
az érzelmi kötődés, 9 évig a por-
tálhoz kötődött az élete. „Ezért a 
kiadóval úgy egyeztünk, hogy kül-
ső munkatárs maradok, továbbra 
is közölni fogok a Maszolon” – 
mondta lapunknak.

Értesüléseink szerint Cseke Pé-
ter Tamás távozásában alapvető-
en közrejátszottak a portált kiadó 
RMDSZ-es Progress Alapítvány 
vezetőjével, Nagy-Debreczeni 
Hajnallal ki-kiújuló konfl iktu-
sai. „Nem tagadom, hogy voltak 
konfl iktusok, de biztos akkor is 
lettek volna, ha nem Nagy-Deb-
reczeni Hajnal lett volna a kiadó 
vezetője. Ezek a munka velejárói, 
a mindennapokhoz tartoznak, 
így nem nagyítanám fel ezeknek 
a jelentőségét” – válaszolta erre 
vonatkozó kérdésünkre a távozó 
főszerkesztő. A Maszol további ve-
zetéséről a kiadó dönt, várhatóan 
ideiglenesen a vezető szerkesztőt, 
Tasi Anabellát bízzák meg az irá-
nyítással, de az sem kizárt, hogy 
rögtön új főszerkesztő kerül a 
portál élére. A távozó főszerkesz-
tő szerint ebbe a döntésbe őt már 
nem vonják be.

Cseke Péter Tamás főszerkesz-
tőként megalapítása, 2012 óta 
állt a Maszol élén, előtte a portál 
nyomtatott formátumú elődjének, 
az Új Magyar Szó országos napi-
lapnak volt a vezető szerkesztője. 
Korábban az Erdélyi Riportnál és 
a Krónikánál dolgozott szerkesz-
tőként, szakmai hozzáértésével 
jelentősen hozzájárult a Maszol je-
lenlegi megítéléséhez, olvasottsá-
gához. Eredeti végzettsége szerint 
szociológus.

 » Cseke Péter 
Tamás a Krónika 
kérdésére el-
mondta: bele-
fáradt az online 
újságírásba, hi-
szen ez nem napi 
nyolcórás mun-
ka, és szabad 
hétvégék sem 
nagyon vannak, 
ezért úgy érezte, 
váltania kell.
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Turcan a nyugdíjak
méltánytalanságáról

Azért nem méltányos a nyug-
díjrendszer, mert az időskori 

juttatásra politikai eszközként 
tekintettek Romániában – vallja 
Raluca Turcan munkaügyi miniszter, 
aki szerint a készülő nyugdíjtörvény 
a méltánytalanságok felszámolására 
és a rendszer kiszámíthatóságára 
törekszik. „A nyugdíjak kiszámítá-
sánál egy olyan képletet akarunk 
azonosítani, amely fi gyelembe veszi 
a szolgálati idő idejére az összes 
hozzájárulást. Így a kisebb nyugdí-
jak nagyobb mértékben nőnének, 
csökkenne a szakadék a legkisebb 
és a legnagyobb juttatás között” – 
magyarázta az elképzelést a B1 Tv 
hétfő esti műsorában a munkaügyi 
tárca vezetője, jelezve egyúttal, cél 
emellett a nyugdíjrendszer fenntart-
hatósága. Ami pedig a kiszámítható-
ságot illeti, ennek elmondása szerint 
szintén a nyugdíjak összegének 
kiszámításakor alkalmazott képlet 
a kulcsa. „Felelőtlenség volt, hogy 
évről évre módosították a nyugdí-
jazás feltételeit, és oda jutottunk, 
hogy egyik évben egyfajta körülmé-
nyek között mentek nyugdíjba az 
emberek, a következő évben pedig 
a hasonló munkakörülmények után 
nyugállományba vonultak egészen 
más nyugdíjat kaptak, ez pedig mél-
tánytalanság” – húzta alá Raluca 
Turcan. Leszögezte: kiszámítható-
ságra van szükség. „Miért van az, 
hogy valamennyi európai uniós 
tagállamban minimum 20–30 évre, 
de akár 50 évre kiszámíthatóság van 
a nyugdíjak terén? Nálunk, mint 
mondtam, a nyugdíjakra sajnos 
politikai eszközként tekintettek. 
A politikusok, főként választások 
előtt, azon törték a fejüket, hogyan 
lehetne több voksot szerezni az 
ország egyik vagy másik sarkában, 
és akkor még a különleges nyugdíja-
zási feltételekkel is előrukkoltak, így 
vannak az országnak olyan vidékei, 
ahol más feltételek mellett lehet 
nyugdíjba menni” – fogalmazott a 
munkaügyi miniszter. Azt viszont, 
hogy pontosan mit tartalmaz majd 
a készülő, várhatóan 2023-tól életbe 
lépő nyugdíjtörvény, úgy tűnik, 
egyelőre senki sem tudja megmon-
dani. Ludovic Orban, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöke szintén 
egy hétfő esti televíziós interjúban 
beszélt arról, hogy még nem szüle-
tett egyezség a kormánykoalícióban 
a nyugdíjakat illetően. Egy olyan 
átfogó törvénytervezeten dolgoznak, 
amely mindenfajta nyugdíjra vonat-
kozni fog, és éppen ezért bonyolult 
és időigényes folyamatról van szó. 
(B. E.)

 » KRÓNIKA

Legközelebb 2022. január elsején 
fog nőni a gyermeknevelési tá-

mogatás – jelentette ki Ludovic Or-
ban képviselőházi elnök, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) vezetője. „A 
kormánykoalíció be fogja tartani, 
amit ígért, és a törvény előírásának 
megfelelően meg fogja duplázni a 
gyermeknevelési támogatást. Legkö-
zelebb 2022. január elsején fog nőni 

ezt a támogatás, amint az a szená-
tusban már elfogadott, és jelenleg 
a képviselőház jóváhagyására váró 
törvénymódosításban szerepel. Ha 
a törvényt meg fogják támadni az 
alkotmánybíróságon, a kormánynak 
készen kell állnia, hogy kiadjon egy 
sürgősségi rendeletet” – jelentette ki 
Orban a kormánykoalíció hétfő esti 
ülése után. 

Ami a törvény eredeti alakjában 
szereplő, július elsejére beütemezett 

növelést illeti, Orban emlékeztetett, 
hogy az állami költségvetést az ösz-
szeállításkor hatályos törvények 
alapján tervezik meg, így erre nincs 
pénz. Leszögezte: a korábbi döntés 
értelmében a gyermekpénz megdup-
lázását több lépésben fogják meg-
valósítani, az első növelés jövő év 
januárjában lesz, a többi szakaszról 
a rendelkezésre álló költségvetési 
források függvényében fognak majd 
dönteni.

Orban: csak jövő év elején nő a gyerekpénz

 » A gyermek-
pénz megdup-
lázását több 
lépésben fogják 
megvalósítani, 
az első növelés 
jövő év januárjá-
ban lesz.




