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Szemétlerakó, lokátor, nukleáris hulladéklerakó – sok településen szóba sem jöhet,
hogy ehhez hasonló létesítmények épüljenek területükön, illetve közvetlen
környezetükben. Az ok rendszerint ugyanaz: a vélt negatívumok. Vannak azonban
olyan falvak, városok, amelyek örömmel befogadtak ilyen cégeket. Csak a gazdasági
előnyök, az új munkahelyek számítanak? És egyáltalán, csak rossz lehet egy
nukleáris lerakó vagy szeméttelep közelében lakni, vagy bejöhet a "radarturizmus"?
részlet…..
Medina
Míg a Zengőre és a Tubesre tervezett NATO-lokátort a civil tiltakozás, illetve egy pécsi
elutasító, ám eredménytelen népszavazás elkaszálta, a Magyarország területén
telepítendő harmadik ilyen – milliárdos – létesítményt a 800 lelkes Tolna megyei Medinán
építteti fel idén január végére a Honvédelmi Minisztérium (HM). A létesítmény
területén már most is radarállomás működik (bár a szovjet radar telepítésekor a helyiek
véleményét nyilvánvalóan nem kérték ki). Vélhetően a helyiek többsége emiatt sem
tiltakozott a létesítmény felépítése ellen, másfelől pedig a HM 100 milliós fejlesztési
összeget ad a településnek a radar befogadásáért cserébe, illetve oktatási bázist hoz
létre a településen.
A radar mintegy 470 millió forint értékű fejlesztést hozott eddig a falunak – fejtette
ki Vén Attila, Medina polgármestere, aki egyben megerősítette: a pénzügyi előnyök,
illetve már a radarállomás ottléte is közrejátszott abba, hogy a helyi lakosok többsége
nem ellenezte a beruházást. A polgármester elmondta, hogy a HM-beruházásnak
köszönhetően fel tudták újítani a főteret, az önkormányzat épületét, korszerűsítették a
fűtést, így nem használnak a középületekben földgázt, hanem venyigével fűtenek, amiből
rengeteg van. Emellett van egy vendégházuk is, amelyet nem reklámoznak, mégis tömve
van.

A medinai lokátor – a településen a radarért kapott fejlesztési pénzekből hosszú távra
terveznek
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A minisztérium által biztosított forrásokat, melyből idén érkezik meg az utolsó 25 millió
forintos részlet, igyekeznek hosszú távra befektetni, például a helyi turizmusra és
vendéglátásra is fókuszálnak. Épp most állítunk össze különböző programcsomagokat,
amelyekből a hozzánk látogatni szándékozók válogathatnak – fejtette ki Vén Attila.
Számítanak a "radarturizmusra" is, azaz arra, hogy lesznek olyanok, akik a felépült
radar miatt látogatnak a településre.
Vén Attila elmondta, rengeteget jelentenek a fejlesztési pénzek: "ha bejövök a faluba,
mindig büszkeség tölt el, látva a sok ültetett fát, a rendezett területeket. Pár fiatal is
költözik vissza a faluba, emellett egy német család is fontolgatja a házvásárlást". A
településen a munkanélküliség a polgármester szerint az országos átlag alatti, "még
napszámost sem találunk", alig van olyan, akinek ne lenne munkája.
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