A radar az egész nemzet ügyét szolgálja
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Együttműködési megállapodást írt alá Hende Csaba honvédelmi
miniszter és Vén Attila, Medina község polgármestere 2011.
október 21-én. Ennek eredményeként a Honvédelmi
Minisztérium összesen 100 millió forinttal támogatja Medina
község törekvéseit a település infrastruktúrájának fejlesztése
érdekében.

A Honvédelmi Minisztérium - a NATO- radarberuházás megvalósításához kapcsolódó ,,kerítésen
kívüli” infrastrukturális beruházások és fejlesztések keretében - támogatja összesen 100 millió forinttal
Medina község törekvéseit a település infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A honvédelmi tárca
négy év alatt - évi 25 millió forint értékben – teljesíti ezt, az első részletet még ebben az évben utalja
át.
A honvédelem érdeke fontos érdek – nem csak egy állam, de minden nemzet életében is- fogalmazott
Hende Csaba Medinán. „A régi rómaiak szerint ez az érdek mindent megelőz. Nálunk a
rendszerváltoztatás óta sokan szeretik elfelejteni ezt a régi igazságot. Ennek az új, nagyszerű radarnak
a hányatatott sorsa jól mutatja mindezt. Ez a történet azonban ma, ezzel az aláírással
visszavonhatatlanul elindul a befejezés irányába, s ez elsősorban az Önök érdeme. Itt, Medinán
megértették az emberek, hogy mit és miért akar a honvédség. Megértették, hogy ez a radar az egész
nemzet ügyét szolgálja”- hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.
Hende Csaba kiemelte: ez a korszerű 3D radar teljessé teszi a réskitöltő századokkal együtt a hazánk
légterét védő rendszert. „Törleszt egy régi adósságot, amellyel elsősorban magunknak, másodsorban
szövetségeseinknek tartozunk: s ez a lehető legbiztonságosabb védelem felállítása, amire most képesek
vagyunk”- fogalmazott. A miniszter köszönetet mondott a település vezetőinek, a térség országgyűlési
képviselőjének a segítségért, amellyel „méltányosan, de a falu érdekeit mindvégig szem előtt tartva,
rendkívül állhatatosan tárgyaltak”. Hozzátette: „köszönöm mindazoknak, akik végighallgatták, amit
mondtunk és bíznak bennünk. Nem leszünk méltatlanok a bizalmukra!”
A harmadik radarállomás megépítése elengedhetetlenül fontos az ország biztonsága és szuverenitása
szempontjából. A másik két lokátor Bánkúton és Békéscsabán már működik. A radarrendszer
harmadik eleme az évtizedek óta működő, nem természetvédelmi és nem lakott területen lévő medinai
réskitöltő radar század objektumában, tehát jelenleg is katonai területen épülhet fel. A beruházás helyi
szinten munkahelyeket teremthet, illetve hozzájárulhat Medina község infrastrukturális fejlesztéséhez.
A kivitelezési munkálatok várhatóan a jövő év közepén kezdődnek meg, s a cél az, hogy a
radartornyon 2012. október közepén megkezdhessék a „radomkupola” telepítését. A medinai
radarkomplexum teljeskörű rendszerbeállása várhatóan 2013. szeptember végéig megtörténhet.
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