Bizonytaalan mi leszz, ha megépü
ül a lokátor a Tubesen
2008.02..28.
Szzakmai dönttést kell hozzni abban a kérdésben, hogy a Tubeesre
teervezett lokáátor elkészüllte után mi legyen
l
a meedinai
raadarszázadd
dal – derült ki a Honvéd
delmi Miniszztérium (HM
M)
álllamtitkárán
nak szavaibó
ól, tegnapi medinai
m
látoogatásán.

h számomraa a radarok hete
h – monddta lapunknak
k dr. Vadai Ágnes,
Á
a HM
M államtitkárra tegnap
– Ez a hét
délután Medinán.
M
A politikus a tavaly
t
elkezddett laktanyaa-látogatási programja
p
keeretében ezen
n a héten
radaros alakulatokat keresett fel: szerdán a Magyar
M
Hon
nvédség 54. Veszprém L
Légtérellenőrrző Ezred
Réskitöltő Radarszázzadát, Tolna megye egyeetlen katonai alakulatát. Célja
C
az voltt, hogy testkö
özelből is
megnézzze a katonák munkáját. Tapasztalatai
T
i alapján min
nden mozzannat, amit látoott, nélkülözh
hetetlen a
Magyar Honvédség működése
m
szzempontjából.
Lakatos Tibor, a medinai parancsnok
beszámolójja mellett az államtiitkár csopo
p
ortonkénti
megbeszzéléseken azz állomány alacsonyabb
a
rangú tagjaait is meghaallgatta. Minnt elmondta, számos
kérdést tettek
t
fel nekki, de érdekees módon a fizetésekről
f
kevés
k
szó essett. – Nem ggondolom, hogy
h
nem
merték megkérdeznni, és azt is
i kevéssé hiszem,
h
hog
gy elégedetttek lennéneek – fogalm
mazott. –
Ugyanakkkor az idei 5 százalékoss illetményem
melés, illetvee a szolgálatii időpótlék azzért valamelyest javít
a katonáák jövedelmi viszonyain – vélekedett.
A honvéédelmi tárca második em
mberétől meggkérdeztük, vajon mennnyire befolyáásolja a minttegy száz
emberneek megélhetéést biztosító medinai alaakulat jövőjéét a Tubesenn tervezett lookátor felépítése. Az
államtitkkár rámutatottt: ebben a kérdésben nyiilvánvalóan a katonai vezzetésnek kelll javaslatot teenni arra,
hogy haa felépül a raadarállomás,, szükség vaan-e a medin
nai alakulatrra, és milyenn formában. Szakmai
döntésree van tehát szükség, am
mellett, hogyy az anyagi kérdéseket is meg kelll vizsgálni. Emellett
hangsúlyyozta, hogy a medinai alakulat sppeciális, ún. réskitöltő, azaz mobiil radar kép
pességgel
rendelkeezik, amelyree – mint arra Medinán is felhívták a figyelmét
fi
– hosszú
h
távon érdemes építeni.
Forrás:
Tolnai Népújság
N
szoljon.hhu
Államtittkári látogatás Medinán
n
Az MH 54. Veszpréém Légtérelleenőrző Ezredd medinai Réskitöltő
R
Radarszázada vvolt Dr. Vad
dai Ágnes
HM Állaamtitkár asszzony laktanya látogatásaiinak utolsó előtti állomássa február 27-én.
Mivel azz utolsó hároom helyszín mindegyike a légtérellen
nőrző ezred alegysége,
a
L
Lakatos Tibor mérnök
őrnagy, a Réskitölltő Radarszzázad parancsnoka tájéékoztatójábann a századdra jellemző
ő egyedi
tevékenyységi területteket emeltee ki. Elhangzott, a száázad egyik legfontosabbb feladata a Dunavölgyéneek, ezen beelül is Pakks védelménnek a biztossítása. Emeellett kiemellkedő a rad
darszázad
mobilképpessége, am
mely krízishhelyzetben nélkülözheteetlen a veszélyeztetettt területek védelme
érdekébeen. A parancsnoki tájékkoztatót a már
m megszok
kott rend szeerint az állom
mánykategórriák és a
katonanőők képvisellőivel folytaatott párbeszéd követtee. Ezután az
a épület nnéhány hely
yiségének
megtekinntésével folyytatódott a láátogatás, am
mit a harcálláspont és az eszközök beemutatása kö
övetett. A

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.
Forrás:
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