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A civileket még nem keresték  

Vicze Csilla a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivője lapunknak elmondta, hogy a 
Honvédelmi Minisztérium sem informális, sem formális úton nem kereste meg őket egyeztetés 
céljából. "A tubesi helyszín esetében megszüntették az építésügyi hatósági eljárást, a hármashegyi 
telepítéssel kapcsolatban nem érkezett megkeresés, a többi lehetséges helyszín pedig nem ránk 
tartozik, miután azok kívül esnek a Mecsek területén" - fejtette ki. Mint fogalmazott ők azt várják el a 
kormánytól, hogy az 1999 óta húzódó ügyben egy valóban szakmai döntéssel álljanak elő, ahol a 
lakosság érdekeit is szem előtt tartják. Vicze Csilla azt mondta, hogy nem ért egyet azokkal a 
kijelentésekkel, miszerint a NATO-lokátor biztosan nem jár egészségügyi kockázatokkal. 
"Németországban például az egyik NATO-radar mellett sokan panaszkodnak arra, hogy visszaesett a 
termékenység".  
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