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harcállásponton már ismerősen mozgott Államtitkár asszony, mivel a medinai már a harmadik a 
felkeresett radarszázadok sorában. Érdekességként a század szakemberei bemutatták neki az SZT-68 
U kis hatótávolságú lokátor telepítését, valamint az OBORONA nevű nagy hatótávolságú felderítő 
radart, amelyből már csak a medinai az egyetlen hadrendben lévő működő példány. A program 
zárásaként Államtitkár asszonyt válaszolt a helyi sajtó képviselői által feltett kérdésekre.  
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