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Noha Hen
nde Csaba jú
úniusban méég azt ígértee, hogy hetek
ken
belül megllesz a NATO
O-lokátor újj helyszíne, a mai napig
g nem
sikerült ellőrébb jutni.. A legutolsóó hírek szeriint a Szekszzárdtól
nem messzze fekvő Meedinára esheet a választáás, de a Honv
védelmi
Minisztériium cáfolta,, hogy bárm
melyik helyszzín mellett
elköteleztee volna mag
gát. Az ügyben kerestük
k a Honvédelmi
Minisztériiumot is, de több napja nem válaszoltak a levellünkre.

Még miindig nem született
s
dönntés a magyyarországi NATO-lokáto
N
or ügyében, pedig Hend
de Csaba
honvédeelmi minisztter cikkünk nyomán júnniusban azt ígérte, hoggy heteken bbelül megleesz az új
helyszínn. Az 1999 ótta húzódó üggyben az utoolsó hír az vo
olt, hogy egyyes tervek szzerint a Szek
kszárdhoz
közeli Medinán
M
épüllhet meg a radar.
r
Simicsskó István errről a Kecskeeméti Repülőnapokon beeszélt, de
később a tárcánál cáffolták, hogy bármelyik helyszín melleett elköteleztték volna maagukat.

m van egy katonai lokátorállomáás, de enneek tengerszin
nt feletti
A Tolnaa megyei teelepülésen már
magassáága alig 180 méter.
m
A korrábbi helyszíínek a Mecseekben lévő Zengő-,
Z
illetvve Tubes-csú
úcsok 600
méter feelett vannakk, ezért ha Medinán
M
éppül meg a nagy
n
hatótávvolságú radaarállomás, kiegészítő
k
berendezzésekre is szzükség lesz. A magyarorrszági helyszzínek közül egyedül
e
a Zeengőn nem leenne erre
szükség.. Medina pollgármestere szerint
s
a helyyi laktanya a falu legnagyyobb foglalkkoztatója, a beruházás
b
pedig reeményei szerrint új munkkahelyeket teeremt. Szalaai László koorábban úgy nyilatkozottt, hogy a
lakóknakk nincs gondj
djuk a laktanyyával, azt azoonban nem tudja,
t
hogyann fogadnák, hha ott épülnee fel az új
állomás. A medinai helyszín
h
előttt szóba kerüült már a Zen
ngő, a Tubess valamint a Hármashegy
y is. Mint
ahogyann arról elsőkéént beszámolltunk, kormáányzati körök
kben többenn is támogattáák azt az elk
képzelést,
hogy a Mecsek
M
déli részén elterüülő Hármashhegyen épüljö
ön meg a raddar. Az errőll szóló tárgy
yalásokon
is felmerrült, hogy a radart
r
nem Magyarország
M
gra, hanem Szlovéniába
S
t
telepítik.
Ezt a maagyar honvéddség úgy "háálálta" volna meg, hogy cserébe
c
magyyar vadászgéépek járőrözttek volna
a szomsszédos orszáág felett is. Ezt a javaaslatot későb
bb elvetettékk. Hende C
Csaba korább
ban több
alkalomm
mal is kijelenntette, hogy sem a Tubessen, sem a Zeengőn nem épül
é
majd raddar, a Tubes esetében
hivatalossan is megszzüntették a lookátor építéssügyi hatóság
gi eljárását. Az
A új helyszzínt tehát méég mindig
keresik, pedig az ügyy már tizeneggy éve húzóddik és az új kormány
k
heteeken belüli ddöntést ígért.
"Többszzörösen bebizzonyított ténny, hogy egyy ilyen radarr nem jár sem
mmiféle egéészségkároso
odással" jelentettee ki korábbaan Deák Péter katonai szaakértő, aki szzerint legfeljebb egészenn közel lehet hangos a
szerkezeet. Rámutatoott azonban arra
a
is, hogyy az országb
ban rengetegg helyen vann radar, és azok
a
sem
járnak kockázatokka
k
al. Deák Péteer úgy vélekkedett, hogy a környezettkárosító hattás sem bizo
onyítható,
hiszen a Zengő esettében több szakértő
s
is jelezte, hogy
y a rózsákat nem fenyeggeti veszély,, és át is
lehetne telepíteni őkket. A szakéértő hangsúllyozta, hogy
y a legalkalm
masabb helyyszín a Zeng
gő lenne,
ugyanis az a legmaggasabb az otttani hegyek közül.
k
"Az alföldi
a
telepíttésnek nem lenne értelm
me, hiszen
Békéscsaabán van máár egy" - mondta. A Zenggő ráadásul egyik telepüüléshez sem ttartozik, ellentétben a
többi varriációval.
Az ügybben megkereestük a Honnvédelmi Minisztérium
M
illetékeseit is, azonban a múlt hétt szerdán
elküldöttt levelünkre nem érkezettt válasz.

A civileket még nem keresték
Vicze Csilla a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője lapunknak elmondta, hogy a
Honvédelmi Minisztérium sem informális, sem formális úton nem kereste meg őket egyeztetés
céljából. "A tubesi helyszín esetében megszüntették az építésügyi hatósági eljárást, a hármashegyi
telepítéssel kapcsolatban nem érkezett megkeresés, a többi lehetséges helyszín pedig nem ránk
tartozik, miután azok kívül esnek a Mecsek területén" - fejtette ki. Mint fogalmazott ők azt várják el a
kormánytól, hogy az 1999 óta húzódó ügyben egy valóban szakmai döntéssel álljanak elő, ahol a
lakosság érdekeit is szem előtt tartják. Vicze Csilla azt mondta, hogy nem ért egyet azokkal a
kijelentésekkel, miszerint a NATO-lokátor biztosan nem jár egészségügyi kockázatokkal.
"Németországban például az egyik NATO-radar mellett sokan panaszkodnak arra, hogy visszaesett a
termékenység".
Forrás:

nepszava.hu

