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A Nemzeti Park egyfajta védettség is, + a már itt elő
művész/értelmiségi réteg potenciálja.
Közelben nagy nyári felvevő piac van. Igen itt van két
hónap, ami hangosabb, de a falvak
közül 2 zsákfalu, 3 átmenős és csak Óbudavár egyut-
cás.
A két objektum (Óbudavár kegyeleti és Antalfa poten-
ciális) megmentése érdekében is írtam ezt (gondolom
kitaláltad).
Szeretném ösztönözni a Bokort , hogy lépjen már
valamit. Nem sok ezidáig a siker ( legalábbis a buda-
pesti részen )
A Bokor családok kb. 10-12 nyaralót tartanak fel a
Balatonnál – amik a nagycsaládok miatt egyre kiseb-
bek -, ha azokat ide lehetne csalogatni minden megol-
dódna…
A közös életmód és a lehetőségek megosztása pótolná
a nagyobb távolságot a víztől és Budapesttől. A Bokor
2. generációja lassan nyugdíjba is megy lesz egy élet-
módbeli átrendeződés is.
Szóval tudok álmodozni. De majd az evolúció…. Sze-
rintem még 4- 5 év után jelentősen megnő az érdeklő-
dés.
Jókat mondtál EF-ról. Drukkolunk. Akkor június 2-3,
remélem előbb is.
Üdv : Bandi

MOLNÁR RICHÁRD
BÁRKIT HARCBA HÍVHATNAK

Ellenzi a fegyver nélküli katonai szolgálat in-
tézményét a rendszerváltás előtt állami üldözésben
részesült, keresztény Bokor Közösség, mivel az erő-
szakszervezetekben való bármilyen részvételt ellenté-
tesnek tart vallási felfogásával. A január 1-jével életbe
lépett alaptörvény megszüntette a polgári szolgálat
lehetőségét, azonban a honvédelmi törvény tágan ér-
telmezhető gumiszabályai alapján bárkit fegyveres
szolgálatra kötelezhetnek.

Családunkat, népünket, hazánkat készek vag-
yunk az erőszakmentes civil szolgálat bármilyen for-
májával szolgálni, azonban a katonai szolgálat minden
(fegyveres és fegyvertelen) formáját elvetjük, békében
és háborúban, megelőző védelmi helyzetben vagy
rendkívüli állapot idején is - így fogalmaz a Bokor
Közösség a parlament több képviselőjének, köztük
Lukács Tamásnak, a vallásügyi bizottság KDNP-s
elnökének, Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnöké-
nek és Lázár Jánosnak, a Fidesz frakcióvezetőjének
eljutatott levelében.

Az alkotmányból ugyanis törölték a lelkiis-
mereti okokból vállalható polgári szolgálat fogalmát,
helyébe a január elsejével életbe lépett új alaptör-
vénybe a "fegyver nélküli katonai szolgálat" került. És
noha a békeidőben való sorkötelezettség intézményét
2004-ben az Országgyűlés megszüntette, a honvédelmi
törvény tavalyi módosításával létrehozták a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Parancsnokságát, amely a 18 és 40 év közötti, magyaror-
szági lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú
férfiaknak a katonai sorozáshoz szükséges adatait kezeli
majd.

A keresztény szellemiségű Bokor Közösséget a
második világháború után kezdte szervezni Bulányi
György piarista szerzetes, aki az ötvenes években tíz évet
töltött börtönben. A 60-as évektől kezdve alakuló csopor-
tok a jézusi erőszakmentesség eszméjére hivatkozva tagad-
ták meg a sorkötelezettséget. 1980-tól a rendszerváltásig a
Bokor Közösség 23 tagja került börtönbe emiatt. Az állam
rendőri megfigyelésekkel, lehallgatásokkal, munkahelyi
diszkriminációval próbálta megfélemlíteni a közösség tag-
jait. A katolikus püspökök a Bokorhoz kötődő papokat
fegyelmi eljárásokkal, felfüggesztéssel, áthelyezésekkel
büntették.

A tavaly nyáron elfogadott honvédelmi törvény
kimondja: "A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére
vonatkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a
körülményekből a lelkiismereti okra való hivatkozás alap-
talansága megállapítható(...) lelkiismereti oknak kell tekin-
teni minden olyan indokot, amely összefügg a kérelmező
személyiségét meghatározó valamely lényeges vallási,
erkölcsi vagy egyéb természetű meggyőződéssel". A jog-
szabály azonban nem tisztázza, hogy milyen körülmények
alapján vonható kétségbe egy hadköteles vallási vagy er-
kölcsi meggyőződése. Tehát a katonai igazgatási szervek
szubjektív szempontok alapján fegyveres szolgálatra köte-
lezhetnek bárkit, ráadásul döntésük ellen nincs helye fel-
lebbezésnek, újabb kérelem pedig nem nyújtható be.

A honvédelmi törvény egy másik pontja így
fogalmaz: "A parancsnoknak törekednie kell arra, hogy a
fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő katonát a fegy-
veres érintkezésből kivonja". Vagyis egyáltalán nem garan-
tált, hogy a fegyver nélküli szolgálatot teljesítők elkerülik a
harci cselekményeket, lényegében a katonai parancsno-
kuknak lesznek kiszolgáltatva.
(forrás: NÉPSZAVA online, 2012. 01. 12.)


