Ombudsman-jelöltek
Kállai Ernő és Majtényi László az esélyes
sának helyességéről, akkor jöhetnek a frakcióvezetők.
Sólyom László két héten
Más forrásból származó érbelül dönt arról, kiket jelöl
tesüléseink
szerint Sólyom
általános, illetve a kisebbsé- László már tudja, kiket jelöl.
Az általános
ombudsman
gi ombudsmannak. InforMajtényi Lászlót látná
mációink szerint az államfő . posztján
szívesen. Ezzel kapcsolatban
általános ombudsmannak
jelzésértékű, hogy az államfő
részt vett az idén Majtényi
Majtényi László volt adategyik könyvének bemutatóján,
védelmi biztost, kisebbségiahol méltatta is a szerzőt, akinek Kállai Ernő társadalom-: vel a kapcsolata nem új keletű.
kutatót ajánlja az OrszágMajtényi volt 1995 és 2001 között az első adatvédelmi bizgyűlésnek.
Tóth Ákos

Az Országgyűlés hétfőn megszüntette az ombudsman általános helyettes ének posztját,
lehetővé téve ezzel, hogy a S6lyom Lászl6 államfő által hoszszú évek óta szorgalmazott jövő nemzedék szószólójának
"zöld színezetű" tisztségét ennek helyén az ősszel létrehozhassák. Ugyancsak ekkorra
esedékes az új adatvédelmi
biztos kijelölése. Az általános
ombudsmani poszt már megürült, mert Lenkovics Barnabást alkotmánybíróvá választották. Kaltenbach Jenő kisebbségi biztos megbízatása pedig
június végén jár le. Sólyom
Lászlónak most Lenkovics
Barnabás és Kaltenbach Jenő
utódját kell megneveznie.

KállaiErnő

Majtényi László

Úgy tudjuk, a köztársasági
elnök két hét múlva mutatja be
a frakcióvezetőknek a két új
jelöltet, ezzel is tartva magát
ahhoz az általa teremtett - és a
pártok által sérelmezett - jelölési gyakorlathoz, hogy nem
hajlandó egyeztetni a politikusokkal. - Az elnök időben nyilvánosságra fogja hozni jelöltjeinek nevét - nyilatkozta Wéber
Ferenc, az elnöki hivatal szóvivője. Hozzátette, hogy Sólyom
László a kisebbségi biztos személyéről kikéri az országos kisebbségi önkormányzatok, az
általános szószólóéról pedig a
"kompetens civil szervezetek"
véleményét. Ha ezeken a fórumokon meggyőződik választá-

tos, ezt megelőzően pedig a
Sólyom által vezetett Alkotmánybíróságon dolgozott. Jelenleg az' Eötvös Károly Intézet igazgatója, továbbá lapunk
olvasóinak szószólója. Egykori
adatvédelmi biztosként számos ügyben kezdeményezett
vizsgálatot: maga ezek között
tartja számon Bős-Nagymaros,
illetve a Xénia-láz ügyét. Talán
elég csak e kettőt fölemlíteni
annak illusztrálására, hogy rámutassunk: Sólyom Lászlónak
ezúttal sem lesz egyszerű dolga "átvinni" jelöltjét - személyi
döntésrőllévén szó, kétharmados többségre van szükség -,
hiszen az MSZP-ben sokan keserűen
emlékeznek
vissza
mondjuk a Schmuck Andor nevéhez köthető Xénia-láz-ügyre, amelynek föltárása sokat
rontott a Horn-kabinet újraválasztási esélyein. Tény ugyanakkor az is, hogy Majtényi rátermettségét és hozzáértését
valószínűleg egyetlen párt sem
vonja kétségbe.
Nagyobb meglepetést okozhat a kisebbségi szószóló kiléte: értesüléseink szerint az államfő Kállai Ernő társadalomkutatót,
az MTA EtnikaiNemzeti Kisebbségkutató Intézetének munkatársát jelöli.
Kállai Ernő cigány ember, számos, a kisebbségekkel foglalkozó fontos tanulmány szerző- •
je. Az őt ismerők szerint pártoktól független. Személyiségéről és fölkészültségéről álljon itt egy idézet, egy, a közelmúltban tartott cigánypolitikai
fórumról, amelyről a Népszabadság újságírója így tudósított: "A közmunka nem perspektíva - jegyezte meg KáÍlai
Ernő társadalomkutató -, a cigányságnak piacképes tudást
kell szereznie. Hozzászólásából kiderült, hogy nem sok reményt fűz az ilyen-olyan kormányzati programokhoz.
A
kérdésre, hogy mire számíthat
a jövőben a cigányság, Kállai
Ernő röviden csak ennyit mondott: önmagára."
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