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Napi 24 órán át pássztázzák az eget
e
a medin
nai radarok
k. Tolna meggye utolsó kaatonai alaku
ulata
tényked
dik itt. Jövőjük kérdésess.
Medina Szovjet hadiitechnikát örrökölt a NAT
TO. A távolsság- és magaasságmérő raadaróriások ciril
c betűs
feliratai is erről árulkkodnak. Az adatfeldolgoz
a
zást és továb
bbítást már modernizálták
m
k. Mint a parrancsnok,
Lakatos Tibor őrnaggy mondja, országos
o
szinnten sokat fej
ejlődött a honnvédség, de a medinai alakulatba
a
nemigenn invesztálnaak, mert kérddéses a jövőjjük. És ők, alaphelyzetbe
a
en nem is tarrtoznak a NA
ATO-nak
felajánloott egységek közé, csak a légtérfigyellők központja, a veszprém
mi radarezreed. Mindezek
k ellenére
van olyaan modern teechnikájuk iss - turbódízell nyerges von
ntató és a hoozzá tartozó sszállítmány -,
- ami, ha
megjelennik az útonn, a kamionok megszeeppennek Ha a Zengőn megépüült volna a NATO
lokátorbázisa, a meedinai laktannyát 2005 decemberébe
d
en bezárják. Most, hoggy a környeezetvédők
tiltakozáása miatt mégg mindig ninncs döntés a helyszínről, a medinai Réskitöltő
R
éss kiképző rad
darszázad
tovább funkcionál.
fu
A őrnagy ism
Az
meretei szerint a legvalósszínűbb, hogy a Mecsek eegy másik cssúcsára, a
Tubesre kerülnek a NATO
N
légtérrfigyelő eszkközei, de szó
óba jött már Mórágy
M
térsége is. Magy
yarország
három pontján létesíítenek ilyen bázist,
b
a mássik kettőt - a bánkútit és a békéscsabbait - már fellszerelték
és teszteelik. Mint Lakatos
L
Tibbor hangsúlyyozza, attól,, hogy a Mecsekben
M
m
működni kezzdenek a
lokátorok, nem bizttos, hogy feelszámolják a medinai alakulatot.
a
L
Lehet,
hogy továbbra is szerepet
szánnak nekik a déll-magyarorszzági légtérelllenőrzésben. Radarjaik 150
1 - 600 kiilométerig "eellátnak",
napi 24 órában pászttázzák az eget, több ezerr repülő objeektumról röggzítenek és toovábbítanak adatokat.
Az emléékezetes Várri Gyula-félee akció kapccsán az őrnaagy megjegyyzi, hogy a kisgépes piilóta nem
észrevétllenül repült be az országg légterébe. Igenis észleelték és jelenntették a moozgását, de a repülési
jellemzőőkből megálllapították, hoogy nem minnősül támadó
ó behatolónaak, és légvédelmi intézkeedést nem
igényel az
a ügy. A poortaszolgálattot is biztonssági szolgálaat látja el Moobil a medinnai technika. Van egy
óra alatt és van 48 órra alatt szétszzerelhető és útnak indíth
ható radaruk. A személyzzet szakképzeett, de kis
létszámúú. Valaha 21 hazai radarszázad
r
vitézkedettt, ma minddössze hat állandó heelyszínen
tevékenyykednek kiseebb - nagyobbb alakulatokk. Medinán folyamatos
f
a létszámcsökkkenés, már egyetlen
nélkülözzhető, tartaléék ember siincs. És naagyon hiányoznak a töm
megmunkáraa fogható honvédek.
h
Vállalkoozók takarítannak, és biztoonsági őrök látják
l
el a po
ortaszolgálatot, ami egy kkaszárnyábaan enyhén
szólva fuurcsa. Egy szerződéses katona
k
80-1000 ezret viszz haza havonnta, egy fiataal hivatásos tiszt
t
110130 ezreet. A szerződdéses bakábóól két év alaatt szakaszveezető lesz, tööbbnyire szaakasz nélkül.. Lakatos
őrnagy szerint
s
félő, hogy
h
hamaroosan szakaszzvezetők hadseregeként emlegetik
e
aM
Magyar Honv
védséget.
Idézet: Ha
H a Mecsekbben lesznek a lokátorok, még nem biztos, hogy feelszámolják aaz alakulatott
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