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A tervezett katonai radarnak helyet adó Medina nem vár ugyan
ellentételezést a befogadott honvédelmi beruházás miatt, a
Tolna megyei településen várhatóan mégis számos fejlesztés
indul el.

A Népszabadság értesülése szerint Medina képviselő-testületét még novemberben tájékoztatta Vén
Attila (Fidesz-KDNP) polgármester a minisztérium terveiről. A képviselők ekkor úgy döntöttek,
elviekben elfogadják a tárca terveit, de levelet küldenek Hende Csaba miniszternek, amelyben
összegzik, milyen segítséget várnak.
A lap szerint ebben a levélben az áll, hogy a falu szeretné, ha több beruházást is támogatna a
minisztérium. Ezek között említették a kábeltévé-hálózat kiépítésének befejezését, a csapadékelvezető
rendszer megépítését, a művelődési ház és az általános iskola felújítását és egy új óvoda építését. A
felsorolt beruházások a Népszabadság szerint 1 milliárd 268 millió forintba kerülnének.
A Honvédelmi Minisztérium március 8-án jelentette be, hogy a Tolna megyei Medina környékén
működő radarszázad területét javasolja az eredetileg a Zengőre, majd a Tubesre tervezett katonai
lokátor helyszínéül.
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Medina mégiscsak kárpótlást vár
A tervezett katonai radarnak helyet adó Medina polgármestere korábban azt nyilatkozta
lapunknak, hogy a falu nem vár kárpótlást a HM-től. Vagy mégis?

Útelágazás Medinán
Móricz Simon

A HM által aMedinára tervezett katonai lokátort az érintett
falu és két közeli település, Szedres és Zomba meglehetősen
nyugodtan fogadta, a környékbeliek várhatóan nem
tiltakoznak majd. Arról is kérdeztük a három Tolna megyei
falu vezetőit, várnak-e valamilyen ellentételezést a Zengőről
és a Tubesről a helybéliek által elűzött beruházás befogadása miatt. Mindhárman nemmel feleltek.
Ez csak részben igaz. Kiderült ugyanis, hogy 2010. november 18-án ülést tartott Medina képviselőtestülete, s azon Vén Attila, a falu Fidesz–KDNP támogatással megválasztott polgármestere
tájékoztatta a község irányítóit a HM terveiről.
A képviselők négy igen és egy tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy elviekben elfogadják a HM
terveit, de levelet küldenek Hende Csaba miniszternek, amiben összefoglalják, milyen segítséget
várnak a tárcától. A levélben az áll, hogy a falu szeretné, ha a HM támogatna több medinai beruházást.
Így a kábeltévé-hálózat kiépítésének befejezését, a csapadékelvezető rendszer megvalósítását, a
művelődési ház és az általános iskola felújítását, egy új óvoda építését, a buszmegállók és a közparkok
rendbetételét, egy új kút fúrását. Mindez egymilliárd 268 millió forintjába kerülne az évi körülbelül
100 millió forintból gazdálkodó településnek. Vén Attila kérdésünkre elmondta: valóban szeretnék
megkapni a HM segítségét. Mindez azonban csak kérés, nem követelés. Ha a HM nem tud segíteni,
akkor sem tiltakoznak majd. A novemberben elküldött levélre egyébként Medina még nem kapott
választ a minisztertől.
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Medinán ér véget a lokátor "saga"?
Két év múlva megépülhet a harmadik hazai NATO-lokátor.
A leendő berendezést a zöldek kisöpörték a Mecsekből. A
háromdimenziós radar a tervek szerint sík földről pásztázza
majd a légteret. Emiatt néhány szakértő máris aggályokat
támasztott. A zöld tiltakozásból politikai történetté vált
mecseki háború azonban úgy látszik, ezennel véget ér.

Az idősebbek még emlékeznek a Forsyte Saga című, végtelenségbe nyúló angol tévésorozatra. Ahogy
a híres családregény sem akart soha véget érni, úgy a harmadik, hazánkba telepítendő NATO-radar
hírhedt történetének sem látszott a vége - egészen idáig. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium
államtitkára azonban a napokban bejelentette: nyugvópontra kerülhet a lokátor ügye, a kiszemelt hely
a Tolna megyei Medina. A háromdimenziós lokátor 2013 végére megépülhet. Az ötpárti egyeztetés
során ellenvélemény nem merült fel. Kérdések azonban igen.

Némely szakértők Medina alacsony fekvése miatt nem látják optimálisnak a lokátor majdani
működését, ezért szerintük valószínűleg továbbra is szükség lesz a Medinán régóta jelenlévő,
réskitöltő radarszázad tevékenységére. A felszerelések felújítása akár több tízmilliárd forintba is
kerülhet. Civil ellenállásba viszont itt nem ütközik az elképzelés, sőt a lakosság 90 százaléka örül az új
beruházásnak. Eddigi lokátoruktól sem szenvedett senki egészségkárosodást, Vén Attila polgármester
nem is érti, hogy az internetes világban a pécsiek miért nem akartak hinni a tényeknek, hogy a
rádiólokátor abszolút biztonságos.
Magyarország légvédelmének modenrizálásáról a kilencvenes évek közepén született parlamenti
határozat. Ezzel szinte egyidejűleg döntött a NATO arról, hogy a leendő tagországokban szövetségi
pénzből tíz darab háromdimenziós lokátort épít. Hazánkban három helyszínt jelöltek ki a majdani
lokátorok működtetésére: Békéscsabát, Bánkútot és a mecseki Zengőt. A két előbbi helyen
zökkenőmentesen haladtak az előkészületi munkák, a lokátorok már régen működnek is.
A radarállomás Zengőre telepítéséről szóló döntés azonban - amelyet Orbán Viktor szentesített
kormányrendelettel 2002. márciusában - bombaként robbant a Mecsek környékén. A helyi
zöldmozgalmak a lakosság aktív támogatásával szinte folyamatosan tüntettek a lokátor-beruházás
ellen. Leginkább az itt viruló védett bánáti bazsarózsát féltették, de a maguk egészségét is, ezért 31
civil szervezet levelet küldött a NATO főtitkárának, a döntés felülvizsgálatára.
Az egymást érő tiltakozások folyamatában Sólyom László volt köztársasági elnök is feltűnt, hogy
tekintélyét latba vetve akadályokat gördítsen az építkezés elé. Tiltakozásul többször is járt a
helyszínen.
A Gyurcsány-kormány idején fordulópont állt be a viharos történetben: 2006-ban úgy döntöttek, hogy
a radarállomást a Nagy-Tubesen építik fel. A civilek azonban újra félre akarták söpörni a tervet. Az
embereknek nem tűnt fel, hogy a Zengőt korábban kormányzati poszton kijelölő Fidesz most a
mecseki beruházások ellen fordul. A "nép" egy kudarcba fúlt helyi népszavazás után bírósági útra
terelte az ügyet, közben botrány botrányt követett a Mecsekben. Volt a beruházást kizáró
önkormányzati rendelet, volt ezt felülbíráló alkotmánybírósági határozat, voltak sorompók,
betontorlaszok, közben a lokátorügy nyúlt, mint a rétestészta. Tavaly új helyzetet teremtett a kaotikus
ügyben, hogy a Legfelsőbb Bíróság új eljárás lefolytatására kötelezte a HM építési hatóságát, a
miniszter pedig arra kötelezte első fokon eljáró szervét, hogy a Tubesen kívül más alternatív
helyszíneket is vizsgáljon meg.
Hende Csaba, az új honvédelmi miniszter közvetlenül hivatalba lépése után megígérte: rövidesen új
helyet találnak a lokátor számára. Most Medinánál tartunk, de még mindig nincs pont a történet végén.
A harmadik NATO-radar megépítésének elhúzódása eddig több tízmilliárd forint kiadást jelentett az
országnak. Ebből tartották fenn a radarszázadokat, modernizálták a meglévő berendezéseket és
biztosították a kiszolgálásukhoz szükséges személyzetet.
Miért jobb?
A NATO lokátorok 500-500 kilométer átmérőjű körökben, 1000-től 30 ezer méter magasságig
"látnak". Területigényűk a korábbi orosz típusoknak a századrésze. Közel húsz éve a Magyar
Honvédségnek 22 radarszázada volt, amelyben 6000 katona szolgált. Az országban 140 radarállomás
működött és 460 hektár földterületet vett igénybe. A három új radarhoz fele ennyi ember kell.
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NATO-radar: túl alacsony a Medina?
A NATO jóváhagyta azt a tervet, hogy a Tolna megyei Medinán épüljön fel a harmadik 3D-s
lokátor Magyarországon - mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter csütörtökön a Tv2
Mokka című reggeli műsorában. A Népszabadság szerint egyelőre kérdéses, fenn kell-e tartani a
Medinán a három úgynevezett "réskitöltő" radarszázadot, ha itt építik meg végül a NATOlokátort.
A NATO jóváhagyta azt a tervet, hogy a Tolna megyei Medinán épüljön fel a harmadik 3D-s lokátor
Magyarországon - mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter csütörtökön a Tv2 Mokka című reggeli
műsorában. A miniszter kérdésre válaszolva közölte, hogy a NATO által finanszírozott radarrendszer
helyszíneit a szervezet jóváhagyta, hiszen azok megfelelnek a szakmai elvárásoknak.
Hende Csaba hozzáfűzte: az világos, hogy katonai szempontból ideális megoldás csak a Zengő lett
volna, de egyéb - például lakossági, természetvédelmi és társadalmi - szempontok szerint a legjobb
megoldás Medina. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a NATO-radar üzembe állításával leállítják a
jelenleg is Medina mellett lévő, 1987 óta üzemelő, szovjet technológiájú lokátort.
A Népszabadság szerint egyelőre kérdéses, fenn kell-e tartani a Tolna megyei Medinán a három
úgynevezett "réskitöltő" radarszázadot, ha itt építik meg végül a harmadik NATO-lokátort. A
Népszabadság szerint ez a helyszín jóval alacsonyabban fekszik ugyanis, mint a Zengő vagy a Tubes,
így a radar jóval szűkebb sávban "látna", szükség lenne a századok munkájára is.
Szakemberek a lapnak azt állították, hogy több tízmilliárd forintba kerülne a századok laktanyáinak és
felszerelésének felújítása. Az viszont biztosnak tűnik, hogy a kormánynak Medinán nem kell tartania a
pécsiekéhez hasonló civil ellenállástól, valamint engedélyt is kevesebbet kellene beszerezni a
korábban kijelölt helyszínekhez képest.
Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán azt mondta: nem merült
fel ellenvélemény a frakciók részéről a medinai helyszínnel kapcsolatban, de még vannak kérdések az
ügyben.
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