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A Honvédelmi Minisztérium kárpótolná a medinaiakat a NATO-lokátor építése nyomán 
megnövekedő teherforgalom miatt.  
 
A Honvédelmi Minisztérium (HM) eltökélt szándéka, hogy kárpótolja a helyi lakosságot a medinai 
radartorony építés beruházása során várható megnövekedett teherforgalom miatt – tájékoztatta 
hírportálunkat a tárca sajtóirodája. 
 
Mint arról korábban írtunk, az eredetileg a Zengőre, majd a Tubesre tervezett NATO-lokátort Medinán 
fogják felépíteni ahol már egyébként is régóta működik egy katonai radaregység.  
 
A TEOL.hu annak kapcsán fordult a minisztériumhoz, hogy megtudjuk, konkrétan milyen 
fejlesztésekre számíthat Medina, a falu mellett létesítendő radar mintegy ellentételezéseképpen. 
 
A medinai képviselő-testület ez év áprilisi ülésének napirendjén ugyanis már szerepelt a következő 
téma: Állásfoglalás kialakítása a lokátor építés önkormányzati támogatása tárgyában adott 
minisztériumi együttműködési és támogatási ajánlatról. Ezt a napirendet végül nem tárgyalták. 
 
A HM-től nemrég kapott tájékoztatóban viszont az áll: a tárca ezidáig nem tett együttműködési és 
támogatási ajánlatot a község részére. Mint írták: „az együttműködés, illetve támogatás kereteit 
legkorábban 2012. első negyedévében lesz mód tervezni.” 
 
Ezzel együtt a HM sajtóosztálya arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a minisztérium támogatásának 
részét képezik azok a fejlesztések, amelyeket ugyan a medinai laktanya rekonstrukciója során 
végeznek el, de részben vagy egészben Medina község javát is szolgálhatják (ilyen pl. az ún. 
radarhegyről lezúduló csapadékvíz elvezetése, kommunális beruházások, útfelújítások, stb.).  
 
A HM ezen felül azt is szem előtt tartja, hogy „az eredetileg bezárásra ítélt laktanyában szolgálatot 
teljesítő állomány életkörülményeit hosszabb távon mind a község oktatási, mind kulturális 
lehetőségeivel” javítsa. 
 
A radarberuházással kapcsolatos érdeklődésünkre a tárca közölte: a torony építési projekt jelenleg 
előkészítési szakaszban van, a tervező céggel augusztus közepéig megköti a szerződést a 
minisztérium.  
 
A konkrét kivitelezési munkálatok várhatóan egy év múlva kezdődnek meg, a cél az, hogy a 
radartornyon 2012. október közepén megkezdhessék az ún. radomkupola telepítését. A medinai 
radarkomplexum teljes hadműveleti képességét várhatóan 2013. szeptember végéig éri el.  
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