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Medina négy év alatt összesen százmillió forint támogatást kap a Honvédelmi Minisztériumtól 
annak kapcsán, hogy befogadta a NATO-radart. Az erről szóló megállapodást tegnap írta alá a 
honvédelmi miniszter és a község polgármestere Medinán.  
 
Köszönetet mondott a medinaiaknak dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, mert elfogadták, hogy az 
ország légtere védelmében alapvető fontosságú NATO-radart – a Zengő, illetve a Tubes helyett – a 
község mellé telepítsék. Mivel Medinára számíthatott az ország, a honvédség, most Medina is 
számíthat a minisztériumra: tegnap aláírták azt az együttműködési megállapodást, amelynek nyomán a 
község önkormányzata négy év alatt 100 millió forint támogatást kap infrastrukturális fejlesztésekre. 
A tegnapi ünnepségen az aláírókon kívül mások mellett jelen volt Tóth Ferenc kormánymegbízott, 
Horváth István, Potápi Árpád János és dr. Puskás Imre országgyűlési képviselő is. 
 
– Medinát úgy ismerik majd az országban, mint a falut, amely megoldotta a radar nemzeti ügyét. 
Medinára számíthatott az egész nemzet, a magyar honvédség, Medina is számíthat ránk – mondta dr. 
Hende Csaba pénteken délután a medinai művelődési házban.  
 
A Honvédelmi Minisztérium (HM) vezetője abból az alkalomból látogatott el a faluba, hogy aláírják a 
minisztérium és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodást. Ennek eredményeként a 
NATO-radart befogadó Medina négy év alatt összesen százmillió forint támogatást kap a tárcától 
infrastrukturális beruházásokra. Azt a szerződést is szentesítették, amelynek értelmében a község egy 
hónapon belül megkapja az idei évre szóló, első 25 milliós „részletet”. 
 
Mint ismert, az ország légterének védelmében igen fontos szerepet játszó három dimenziós NATO-
radart eredetileg a Zengőre, majd a Tubesre tervezték, de a tiltakozások miatt végül mindkét helyszínt 
elvetették.  
 
Ezután került a képbe Medina, amelynek közelében már régóta működik egy katonai lokátor-egység, 
minden gond nélkül. A faluban – ha nem is támogatta mindenki a jelenleginél egyébként jóval 
korszerűbb és kevesebb sugárzást kibocsátó radar odatelepítését, de – érdemi tiltakozás nem volt az új 
lokátor ellen. 
 
Hende Csaba ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Medinán nyitott fülekre, elmékre és szívekre 
találtak. A falu lakói ugyanis meghallgatták, mire kérik őket a haza védelmében, az érveket átgondolva 
mondtak igent, és tudták, hogy bízhatnak a kérést megfogalmazó vezetőkben. 
 
Vén Attila, Medina polgármestere többek között arról beszélt, hogy amikor állásfoglalást kértek tőle a 
NATO-radar ügyében, szinte azonnal igent mondott, hiszen a falu régóta együtt él a radarral, az itteni 
katonai alakulat pedig sok családnak jelent megélhetést. Amikor meglátogatták a békéscsabai 
radarállomást (ehhez hasonló lesz a medinai is), minden maradék kételye eloszlott. Úgy vélte, hogy a 
százmillió forintos támogatás mind a minisztérium anyagi lehetőségeinek, mind a község reális 
elvárásainak megfelel. 
 
Arról is tájékoztatott, hogy a támogatást fejlesztések pályázati önerejeként tervezik felhasználni. Mivel 
ezen összegek nélkül az önkormányzatnak esélye sem lenne pályázni, így a HM támogatása valójában 
a konkrét összeg soksorosát éri majd, sikeres pályázatok esetén. A tervek között szerepel a 
faluközpont felújítása, a belvízelvezetés megoldása, vízminőség-javítás, a szennyvíztelep 
korszerűsítése, óvoda- és iskola-felújítás, játszótérépítés, útfelújítás, parkosítás. A fejlesztésekből nem 
marad ki Szőlőhegy sem – tett hozzá. 
 
A polgármester mindezek mellett úgy véli, hogy Medina jó gazdája lesz a radarnak. 
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http://www.teol.hu/tolna/kozelet/nato-lokator-a-tobbseg-tart-karokkal-fogadna-medinan-367572


 
Jövő nyáron lehet az első kapavágás 
 
- RADAR-BERUHÁZÁS  jelenleg a tervezési szakaszban van. Az engedélyezési eljárás decemberben 
indul, remélhetően február közepére meglesz az építési engedély – tájékoztatott Illés Attila mérnök 
ezredes, a HM NATO biztonsági és beruházási osztályvezetője. – Ezután elkezdődhet a közbeszerzési 
eljárás a kivitelező kiválasztásában. A tervek szerint az első kapavágás júniusban megtörténik, és 
nagyjából októberre ér el olyan készültséget a kivitelezés, hogy a torony tetejére el lehet helyezni az 
ún. radomkupolát, ami a szél és a csapadék hatásaitól védi az antennarendszert. Várhatóan 2013 
szeptemberére éri el a radar a teljes hadműveleti képességet. 
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