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Kompromisszumot ajánl a minisztérium a községnek

- Köszönjük a nyitottságot, hálásak vagyunk, hogy megértik a helyzetet – mondta Simicskó István, a
Honvédelmi Minisztérium (HM) államtitkára tegnap Medinán, a falu mellé tervezett NATO-radarról
rendezett fórumon. A politikus azt mondta: míg a korábban tervezett helyszínek, a Zengő és a Tubes
esetében az akkori kormány hatalmi arroganciával kezelte a kérdést, addig most kompromisszumot
ajánlanak Medinának, a kölcsönös érdekek mentén. A tervezett medinai helyszín kiválasztásánál
fontos szempont volt, hogy nem közvetlenül lakóövezetben, nem természetvédelmi területen lehet
elhelyezni a lokátort, amely a már működő, régebbi típusú radarállomást váltja fel, és a NATO
igényeit is kielégíti.
Az államtitkár emlékeztetett arra, ha nem épülne meg az új radar, akkor megszűnne a jelenlegi
lokátoregység. Azt ígérte, hogy a tervezett beruházásba helyi vállalkozókat is bevonnak, emellett a
medinaiak életkörülményeinek javítására is van szándéka a HM-nek.
Benkő Tibor vezérkari főnök mérési adatokkal alátámasztva azt hangsúlyozta: az új radar
sugárterhelése jóval kisebb a jelenleg Medinán működő lokátorénál, és töredéke például a
mobiltelefonénak.
A Medinára tervezett NATO-radar beruházást támogató hozzászólás, de kételyek és kritika is
elhangzott a lakosság részéről a tegnap esti medinai radar-fórumon. Az előbbi típusú hozzászólók
ahhoz kértek megerősítést a minisztérium részéről, hogy ha már odaviszik az új lokátort, akkor az
egész falu profitáljon ebből. Simicskó István azt mondta, ez a célja mindenkinek. Volt, aki egészen
részletes katonai-szakmai, illetve a sugárzással kapcsolatos kérdéseket tett fel. Utóbbi témáról Benkő
Tibor többek között azt mondta: a szakmailag alátámasztott mérési eredményeket, adatokat bárkinek
rendelkezésére bocsátják.
A kritikák között elhangzott, hogy a lakosságot nem tájékoztatták már azelőtt, hogy a médiában
megjelent a medinai radar terve. Az is felmerült, hogy annak idején a pécsiek, illetve jelenlegi
kormánypárti politikusok is miért tiltakoztak a Pécs környékére tervezett radar ellen, valamint hogy
már eldöntött ténynek tűnik: Medinán lesz a radar. Ez utóbbival kapcsolatban nem hangzott el
egyértelmű válasz, előbbi felvetésre pedig Simicskó István azt mondta: nem lenne jó, ha ez a nemzeti
ügy pártpolitikai kérdéssé silányulna.
Forrás:
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NATO-lokátor: a többség tárt karokkal fogadná Medinán
A csütörtök esti medinai radar-fórumon rögtönzött szavazás alapján a helyi lakosság nagy
többsége támogatja, hogy Medina mellé kerüljön az eredetileg a Zengőre, majd a Tubesre
tervezett NATO-radar.
– Miért nem tartanak népszavazást a Medinára tervezett NATO-radarról? – hangzott el a kérdés
csütörtök este, a medinai művelődési házban e témával kapcsolatban rendezett lakossági fórum végén.
Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium (HM) államtitkára válaszából kiderült, hogy amennyiben
erre az önkormányzatnak van pénze, ez is egy megoldás lehet.
Ám az is, hogy az érintett lakosság által megválasztott országgyűlési képviselőkre, önkormányzati
vezetőkre bízzák az érdekeik képviseletét ebben az ügyben is.
Az államtitkár ezután rögtönzött szavazásra kérte fel a teltházas fórumon megjelenteket. Nagyjából
tízen jelezték, hogy ellenzik a NATO-radart, a nagy többség, mintegy kilencven százalék viszont a
lokátor támogatójaként nyújtotta fel a kezét.
Pusztai Lajos, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke azt tartotta a legfontosabbnak: ha a
NATO-radar Medinára kerül, akkor ne csak egyes emberek járjanak emiatt jól, hanem az egész falu.
Simicskó István biztosította a kisebbségi vezetőt, hogy ez utóbbira törekszik a tárca.
Egyebekben ő és a honvédség vezérkari főnöke, Benkő Tibor is világossá tették: katonai szempontból
a Mecsek kedvezőbb hely lett volna a NATO-radarnak, de a medinai helyszínt is elfogadja a katonai
szövetség.
Igaz, a Mecsek árnyékoló hatása miatt így két ún. réskitöltő radarállomást, a jutait és a kupit továbbra
is fenn kell tartani. Ezek a katonai egységek egyenként évi mintegy 1,4 milliárd forintba kerülnek, de
nem jelentenek plusz kiadást a jelen helyzethez képest.

A teltházas fórumon megjelentek mintegy kilencven százaléka a a NATO-radar támogatójaként nyújtotta fel a kezét a rögtönzött szavazáson Fotó:
K. A.

Mindketten emlékeztettek arra, hogy a medinaiak már évtizedek óta úgymond együtt élnek a
radarállomással, mindenféle probléma nélkül.
A NATO-radar telepítésével pedig a régi eszközöket új, korszerű berendezésre cserélik, amelynek
sugárkibocsátása jóval kisebb a régiekénél. Azaz kedvezőbb lesz a helyzet a környéken élők számára,
az esetleges egészségügyi kockázatok tekintetében is.
Ezzel kapcsolatban a fórumon dr. Endrődi Csaba helyi háziorvos kérdésre válaszolva elmondta:
korábban már készítettek egy statisztikát hosszú évekre visszanyúlóan a medinai halálozási okokról, a
felmérés pedig azt mutatta, hogy nincs eltérés ebben a tekintetben az országos átlagtól.

Vén Attila polgármester hírportálunknak elmondta: úgy véli, a fórumon mindenki megkapta a választ
a kérdéseire. Hangsúlyozta, hogy a radar-telepítés mögött egyenes szándékok állnak, nincs semmiféle
ok bármit is eltitkolni. Szerinte a kétkedők számára erre talán a legjobb bizonyíték az lehet, hogy ő és
családja is Medinán él.
Nem eldöntött tény, hanem lehetőség Medina számára
– A NATO-radar nem eldöntött tény, hanem lehetőség Medina számára, biztos akkor lesz, ha kiadták
az érvényes építési engedélyt – közölte Horváth István, a térség országgyűlési képviselője a fórumon.
A honatya elmondta: a HM a gyűlésen hivatalosan tájékoztatta a lakosságot a szándékáról. Ha ez ellen
nincs tiltakozás, akkor a radartelepítés több évig tartó folyamata megindul. Ha a lakosság ezt ellenzi,
akkor nem lesz új radar, ebben az esetben viszont Medinán bezárják a működő lokátor-egységet, és
elveszik kb. 130 munkahely. Amennyiben viszont elfogadja Medina az új radart, a községben akár
több százmillió forintos infrastrukturális fejlesztésre is lehetőség nyílik.
Forrás:
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Lakossági fórum Medinán: a többség támogatja a radart
Két és fél év alatt épülhet meg a NATO-lokátor a Tolna megyei Medinán, ám az építkezés csak
akkor kezdődhet meg, ha ezt az ott élők elfogadják. Lakossági fórumot tartottak a településen.
Hallgassa meg a Késő esti krónikában elhangzott tudósítást!
A többség nem ellenzi Medinán a lokátor-beruházást, akik pedig igen, leginkább az egészségkárosító
hatástól tartanak – derült ki a csütörtöki lakossági fórumon. Utóbbiakat a szakemberek azzal
nyugtatják, hogy az új eszköz a legmodernebb lesz, a most is itt működő elavult lokátorok sokkal
veszélyesebbek. Amennyiben pedig elmaradna a korszerűsítés, úgy a századot fel kellene számolni, ez
pedig munkahelyek megszűnését is eredményezné. Az építkezés azonban csak az itt élők
beleegyezésével indulhat meg.
„Nem a hátuk mögött, és nem a fejük felett akarunk dönteni” – jelentette ki a Honvéd Vezérkar
főnöke, Benkő Tibor tábornok.
A beruházást mielőbb elindítják, hiszen már működnie kellene. Az évek óta tartó késlekedés tetemes
többletköltséget okozott – nyilatkozta a Krónikának a tárca parlamenti államtitkára, Simicskó István.
„Ha a különböző engedélyek időben megérkeznek, két és fél év alatt megépülhet a radar. A NATO
támogatja a helyszínt és fizeti is a beruházást" – tette hozzá.
Forrás:
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Medina támogatja a radarállomást
A medinaiak döntő többsége támogatja a HM által tervezett radarkorszerűsítést.
A honvédelmi tárca kompromisszumra törekszik a medinai radarkorszerűsítéssel kapcsolatban mondta Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökök este a
kérdésről Medinán rendezett lakossági fórumon.
Az új három dimenziós NATO-radar medinai helyszínének kiválasztásáról azt mondta: fontos
szempont volt, hogy az ne közvetlen lakókörnyezetben, ne természetvédelmi területen legyen, illetve,
hogy korszerűsítsenek régi, működő radarállomást. "Ezzel a NATO igényeit is kielégítjük, és a mi
légterünket is biztonsággal ellenőrizhetjük" - húzta alá.
Simicskó István kitért arra: a Mecsek magasabban fekszik, mint Medina, és árnyékolja a térséget, ezért
két, úgynevezett réskitöltő radarállomást kell működtetni. Szavai szerint egy ilyen állomás
működtetése évi 1,4 milliárd forintba kerül, de ez benne van a HM költségvetésében.
A fórumon a medinaiak főként arra voltak kíváncsiak, hogy új radar milyen hatással lesz az
egészségükre, illetve, hogy a falunak milyen előnyei vagy estleges hátrányai származnak az új
radarállomásból.
A HM államtitkára előbbivel kapcsolatban azt mondta: az új radarállomás elektromos kisugárzása
töredéke annak, amit a jelenleg Medinán működő berendezés kibocsát.
Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkari főnök a Sugárbiológiai Intézet adatait idézte: a Medinán
tervezetthez hasonló, békéscsabai radar esetében a fajlagosan elnyelt teljesítmény 0,01 watt
kilogrammonként, ami lényegesen kisebb a 0,08-as egészségügy határértéknél.
A Tolna megyei településnek juttatandó támogatásról Simicskó István konkrét összeget nem említett,
de úgy fogalmazott, hogy "a tárca részéről kifejezett szándék van arra, hogy a Medinán élő emberek
életminőségét megpróbálja egy kicsit javítani". Horváth István (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési
képviselője ennek kapcsán több százmillió forintos beruházásról beszélt. Ő azt mondta, hogy a
medinai radarkorszerűsítés nem eldöntött tény, hanem egy lehetőség Medina előtt.
Az államtitkár a fórumon elvetődött kérdésre, miszerint a kérdésről népszavazást tarthatnának, azt
mondta: lehet, hogy ez a járható út, ezt a medinaiaknak kell eldönteniük. A politikus kérdésére, hogy
hányan ellenzik a radarállomás korszerűsítését, erre kilencen emelték fel a kezüket.
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Nyerésre áll a medinai radar
Az államnak húsz év alatt mintegy 90 milliárd forintjába kerülhet az, hogy a dél-dunántúli
radar a Zengő helyett Medinán épül meg. A medinaiak többsége viszont örül a hírnek. Simicskó
István szerint a Zengőről és a Tubesről azért kergették el a radart, mert az előző kormány
arrogáns volt.

A terveket nézi egy helybéli a lakossági fórumon
Népszabadság - Kurucz Árpád

Medinán a radar nyerésre áll. Ez derült ki a Tolna megyei faluban csütörtökön tartott lakossági
fórumon. A 650 lelkes község 120 lakója jött el a fórumra, s ők tapsaikkal, morgásaikkal azt jelezték:
a radar-építők oldalán állnak.
Ismert, hogy Magyarország 1995 óta készül a Varsói Szerződéstől örökölt radarjainak a cseréjére.
Három korszerű lokátor fedné le az ország légterét, ezekből kettő – a bánkúti és a békéscsabai – 2006ra megépült, a Dél-Dunántúlt vigyázó objektum azonban nem. Előbb a régió legmagasabb pontján, a
Zengőn, majd a Pécs fölé magasodó Tubesen nem engedték megépíteni a helybéliek a harmadik
objektumot. A Fidesz-kormány Medinát találta alkalmasnak a radar telepítésére, hisz ott már 25 éve
működik egy radar, s a falu jól együtt él vele. Medina viszont alacsonyan van, ezért az ottani lokátor
csak két réskitölttő radarral együtt tudja ellátni feladatát.
A Honvédelmi Minisztérium csütörtökön ismertette a medinaiakkal terveit. Simicskó István, a HM
államtitkára a falugyűlésen elmondta, hogy a medinaiak tulajdonképpen jól járnak a beruházással,
mivel az új radar által kibocsátott sugárzás töredéke a működő radarénak. (Mellesleg egy medinai
felmérés szerint – aminek eredményét a fórumon a helyi háziorvos idézte – a faluban nem fordul elő
több daganatos megbetegedés, mint másutt.) Simicskó azt is jelezte, hogy a radar építése során a
helybéliekre számítanak, s az államtitkár azt is megígérte, hogy a HM segítséget nyújt majd a falu
fejlesztésében. (Az önkormányzat vezetői összesen 1,3 milliárdos támogatási igényt jelentettek be a
HM-hez a radar befogadásának méltányolásaként, s e pénzből megújulna a falu teljes infrastruktúrája.)
A medinaiak többsége jól fogadta a HM ajánlatát. Tudni kell, hogy a falu aktívkorú lakosainak több
mint harmada tartósan munkanélküli, ráadásul, ha nem itt épül meg az új radar, akkor a régit
leszerelik, a laktanya elmegy innen, s ezáltal további munkahelyek szűnnek meg a faluban.

Néhányan azért kétségekkel fogadták a sok jó hírt. Felvetették, hogy ha ez a radar annyira jó, akkor
miért kergették el a Zengőről és a Tubesről. Simicskó erre azt felelte, hogy az előző kormány arrogáns
volt, az előkészületek idején nem folytatott párbeszédet a helybéliekkel, s ezt bosszulta meg magát.
Amikor egy asszony megjegyezte, hogy a Zengőn és a Tubesen a Fidesz politikusai is a tiltakozók
mellé álltak – csakhogy a szocialista kormánynak kellemetlenséget okozzanak –, akkor az államtitkár
azt kérte: ne váljon a radar pártüggyé.

Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára érkezik a medinai fórumra

Vörös István, nyugdíjas gépkocsivezető indítványozta, hogy tartsanak a radarról helyi népszavazást.
Umenhoffer Ildikó, a szomszédos Szedres község tagiskolájának vezetője megjegyezte, hogy az új
radar nagyfrekvenciás jele 60 méteres körzeten belül fejmagasságban az emberi testet 300-szor akkora
teljesítménnyel terheli majd, mint a mostani radar. A válasz újra az volt, hogy nem okoz
egészségkárosodást az új berendezés. Umenhoffer megkérdezte, hogy mennyivel lesz drágább az
országnak az, hogy nem az ideális helyen, vagyis a Zengőn, hanem itt épül meg a lokátor.
Simicskó azt felelt: a két réskitöltő radar fenntartása Juta és Kup községben évente 2,8 milliárdjába
kerül az államnak. Simicskó hozzátette: örülni kell, hogy a két helyen megmarad a katonák állása.
Arra Simicskó nem tudta a választ, hogy a két réskitöltő radar és az ottani laktanyák korszerűsítése
mekkora terhet ró a költségvetésre. Szakértőktől úgy tudjuk, hogy utóbbi 20-30 milliárdba kerül. Ha
ehhez hozzáadjuk a réskitöltők fenntartási költségét, akkor húsz év alatt (ennyi időre tervezik az új
radart) az államnak 90 milliárddal kerül többe Medina, mint a Zengő.
A kételkedők – érezhetően – nem élvezték a hallgatóság szimpátiáját. Simicskó válaszai viszont igen,
azokat taps fogadta. Az államtitkár azt mondta, hogy „a medinaiak egy nemzeti ügy részeseivé válnak,
s a falunak köszönettel tartozik az ország, és Medina beírja magát a történelemkönyvbe”. Megígérte,
hogy eljön a radar – 2013 decemberében esedékes – avatására, koccint az itteni jó vörösborokkal (mert
ő is azt szereti), sőt, szívesen venne Medinán szőlőt, hisz értékesebbek lesznek itt a telkek, ő
egyébként is vidéki ember, van is egy nagybátyja a közeli Aparhanton, s tudja, hogy a Tolna megyei
emberek, rendes emberek.
Szóval: a HM nyerésre áll.
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