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Ha minden igaz, akkor pár év múlva már a medinai katonai lokátor fogja védeni hazánkat az 

ellenséges, és főleg Brüsszelből érkező repülőrajokkal szemben. Nem kell megijedni, ez a 

Medina nem az a Medina, amely az arab világ második szent helye Mohamed próféta 

jóvoltából, a mi Medinánk szerény kis falu Tolna megyében, alig 12 kilométerre Szekszárdtól 

a Siócsatorna partján, ám hamarosan szent hellyé minősítik. 

 

A honvédelmi minisztérium ugyanis ide telepíti azt a NATO-pénzből finanszírozott radarállomást, 

amelyet se a Zengő tetején, se a Tubesen nem sikerült felépíteni a lakossági tiltakozások 

eredményeképp. Medinára két okból esett a választás: egyrészt nincsen se bánáti bazsarózsája, de még 

párbajtőrre emlékeztető lándzsás útifűje sem, hogy a mindenkori köztársasági elnök önnön testével 

védje meg a radar által kibocsátott, nyilvánvalóan gyilkos sugaraktól a környék flóráját és faunáját, 

másrészt a település nem magaslaton, pláne hegycsúcs közelében fekszik, hanem lapályon, így kellően 

alacsonyan ahhoz, hogy a magyar honvédség a tradícióknak megfelelőn irracionális döntést hozzon, és 

az ország egyik legalacsonyabb pontján kezdjen lokátorépítéshez. 

 

A honvédelmi minisztert körbevevő szakértők szerint azonban a síkság nem akadály, mert példának 

okáért a békéscsabai lokátor is prímán működik, pedig sík terepre épült, ami megint más szakértők 

szerint igaz ugyan, ám Békéscsaba körül nincsenek hegyek, míg Medinától délre ott áll a Mecsek az 

égbeszökő bazsarózsáival, visszaverve minden kibocsátott rádióhullámot. Mármost a hegy keltette 

„árnyékot” csak úgy lehet kiküszöbölni, hogy két úgynevezett réskitöltő radarszázadot helyeznek 

szolgálatba, s mert ezek működtetése évi háromnégymilliárd forintba kerül, elmondható, hogy a 

honvédség az ésszerűséget tekintve a legjobb napjaira emlékeztető döntést hozott, amivel 

egyszersmind ki lesz fizetve az adófizetők pénzéből a környezetvédők által rendezett többéves, 

Mecsek körüli cirkusz ára is. 

 

A NATO-ban, persze, nincs a történteken senki meglepődve: ha annak idején a magyarok a lovon is 

fordítva ülve nyerték sorra a csatákat, miért pont lokátortelepítésben gondolkodnának logikusan. Ennél 

sokkal nagyobb csodálkozást vált ki az a biológiai csoda, ami Magyarországon végbement. Már az 

tudniillik, hogy a radar által kibocsátott és Pécs környékén életveszélyes sugarak érdekes módon a 

medinai lakosokat egyáltalán nem károsítják, holott a faluban már negyven éve működik lokátor, 

ráadásul ezeréves, elavult orosz berendezés, ám 1 fő megkopaszodásán kívül még senkinek se esett 

baja. Miközben nem is oly rég a jelenlegi kormányzó párt politikusai már a radar szó említésére 

evakuálni akarták Pécs teljes lakosságát, akkora volt szerintük a veszély. Ugyanígy a környezetvédők, 

a Greenpece-szel az élen: ugyanaz a lokátor Medinán nemhogy nem veszélyes, de kifejezetten 

barátságos és hangulatos műtárgy, akár az Úr ajándékának is tekinthetjük, amit ennek megfelelőn föl 

is fognak majd szentelni a hazai zöld mozgalmak legnagyobb dicsőségére. 

 

Megjegyzem, a polgármester szerint a radarállomás ártalmatlanságát leginkább az bizonyítja, hogy 

„aranyérmes boraink termettek a lokátor alatt”, ami oly meggyőző érv, hogy a borpróbát ki is lehetne 

terjeszteni: a magunk részéről el tudnánk képzelni, hogy Pakson a Geiger-Müller számláló helyett egy 

palack bort helyeznek a reaktor mellé, aztán megfigyelik, hogy nyer-e aranyérmet vagy nem nyer, 

utóbbi esetben beindítják a szirénákat, hogy sugárzásveszély van, és jódot kezdenek osztani a lakosság 

körében. 

 

Ám ez részletkérdés, a tét ennél sokkal nagyobb, mondhatni országos és történelmi. Aki csak kicsit is 

figyelte a március 15-i beszédeket, különös tekintettel a miniszterelnökére, az tisztában van vele, hogy 

gyakorlatilag Álmos óta folyamatos fenyegetettségben élünk, tatár, török, német, orosz, IMF akart 

ránk telepedni végleg, ám mi szerencsére „az eskünkhöz híven nem tűrtük el, 1848-ban, hogy Bécsből 

diktáljanak nekünk, nem tűrtük el ’56-ban és 1990-ben, hogy Moszkvából diktáljanak, és most sem 

hagyjuk, hogy Brüsszelből vagy máshonnan bárki diktáljon nekünk”. 

 

 

 



Könnyen belátható, ahhoz, hogy a brüsszeli intervenciós csapatoknak ellen tudjunk állni, erős és 

hazafias hadseregre van szükség. A kommunisták által lezüllesztett hadsereg jelenlegi állapota 

azonban nagyjából százötven évre tehető, ami nem a lemaradást jelzi, mert az csak száz év, hanem 

azon börtönévek számát, amit a bíróság a korrupt katonai vezetőknek ki fog osztani, ráadásul 

megszűnt a sorkatonaság is. Az alkotmány ugyan garantálja a vármegyéket, ám az nem várható a 

kormánytól, hogy pár nap alatt visszaállítsa a múltban igen hatékonynak bizonyult Fekete Sereget, a 

földesúri bandériumokat, úgyhogy egyelőre semmiképpen sem várható, hogy a magyar seregek 

elindulnak Brüsszel felé, sőt ami az ország biztonságát illeti, legfőbb védelmi erőnk személyesen Szűz 

Mária a Gellérthegy tetején, úgy is, mint Nagyboldogasszony képében megjelent lokátor, feltéve, ha 

Bakk kanonok leszármazottainak terve megvalósul, és Schmitt Pál, a magyar haderők főparancsnoka 

elrendeli a Szabadság-szobor lecserélését. 

 

Ha ezzel egyidejűleg sikerülne elérni, hogy Magyarország területére ne lépjen be semmiféle idegen, 

sőt az itt tartózkodók is mind szépen hazamenjenek, az országhatárt pedig gyepűre cserélnénk, akkor 

többé senkifia ki nem fogna rajtunk. Ám ha mégis, akkor se volna baj: a szakértők egy másik 

csoportjának véleménye szerint Medina azért is ideális helyszín radarállomás üzemeltetéséhez, mert 

földje laza szerkezetű, így légitámadás esetén percek alatt gödröt lehet ásni, s abba menekíteni a 

lokátort az ellenség szeme elõl. 
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