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Az országvédelem nem lehet pénz kérdése  
 
……….. (részlet) 
 
- Elhárult az egyik legfontosabb akadály a NATO-radar telepítése elől: Medina igent mondott. 
Megenyhült az arca, amikor aláírta a dokumentumot… 
 
- Végre vége a tízéves, botrányokkal és kudarcokkal terhelt sorozatnak. Az elődeink fordítva ültek a 
lovon, erőből, erőszakosan akartak megoldani olyan helyzetet, amit csak jó szóval, egyeztetéssel lehet. 
Fontos műszaki-szakmai szempont, hogy hol legyen a radar, de sok más szempont is van, amelyek 
legalább ekkora súllyal esnek a latba. Másfél év alatt sikerült alkalmas helyet találni úgy, hogy Medina 
lakosságának döntő többsége is egyetért a beruházással, amelynek a költségét majd teljes egészében a 
NATO állja. Itt az emberek évek óta együtt élnek egy olyan radarral, amelynek szükségképpen 
nagyobb a sugárzása, mint a telepítendőé. Bár az is természetesen jóval az engedélyezett határérték 
alatt van. A településen és a térségben élnek a bázison dolgozók és családtagjaik, s senki nem 
tapasztalt emiatt egészségkárosodást. Az új állomást befogadó Medina pályázati önrész pótlására négy 
részletben 100 millió forintot kap az úthálózat, a csapadékelvezetés és az intézmények tervezett 
felújítására. Ezek a fejlesztések szükségesek a radar telepítéséhez is. Mivel a magyar honvédelem és a 
falu érdekei találkoznak, mindenben támogatjuk a települést, többek között a pályázatok 
menedzselésében is. Itt néhány éven belül lesz egy élhető, korszerűsödő falu, s egy, az ország 
biztonságát garantáló katonai létesítmény. 
 
- Milyen radar kerül Medinára? 
 
- Olyan, amelynek a sugárzása a korábbinak töredéke, a hatósugara viszont nagyobb. Ez a radar egy 
huszonöt centiméteres alumíniumgömböt kétszáz kilométerről észlel már. Fix telepítésű, tehát 
szüksége van egy épületre, a radartoronyra. Az antennát egy kupola védi, amely Békéscsabán például 
óriási futtball-labdára emlékeztet. 
 
- Kevesebben vagy többen lesznek majd a katonák? 
 
- Békéscsabán harmincketten szolgálnak, míg korábban százan dolgoztak ott. Medina sajátos 
helyzetben van, mert más honvédelmi feladatot is ellát a radar kiszolgálása mellett. Akik a radart 
üzemeltetik, húszan lesznek. 
 
- A beruházás hamarosan kezdődik. Részt vehetnek ebben helyi vállalkozások? 
 
- A munkák végzéséhez NATO minősítésre van szükség. Jogilag pontosan szabályozott az eljárás, 
amelynek során nemzetbiztonsági vizsgálatra is sor kerül. Arra törekszünk, hogy a közbeszerzési 
eljárások során ösztönözzük azokat, akik helyi alvállalkozókat alkalmaznak. A helyi vállalkozások 
ugyan nem kaphatnak pusztán ezért a tényért pluszpontokat, de ők jobb ajánlatot adhatnak, hiszen nem 
kell messziről idetelepíteni gépeket, dolgozókat. Arra biztatok minden környékbeli vállalkozót, hogy 
vegye komolyan a milliárdos lehetőséget, van ez a beruházás akkora, hogy érdemes legyen 
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