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„Ez a zászló, amelyet ma megajándékoztak ezzel a szalaggal, egy csodálatos közösség küldetését 

jelzi. Ennek a századnak az a feladata, hogy biztosítsa az ország légterét, felfedezze azokat a 

veszélyeket, amelyek egyébként váratlanul csapnának le ránk és adott esetben jóvátehetetlen 

károkat okoznának az egész nemzetnek” – mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter 

szeptember elsején, Medinán. 

 

A község alapításának évfordulója alkalmából a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi 

tagozata és a Ludovika Akadémián végzett tisztek zászlószalagot adományoztak az MH 54. Veszprém 

Radarezred Réskitöltő Radarszázad (Medina) alakulatának.  

 

A zászlószalag-adományozó ünnepségen – amelyen részt vett dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd 

Vezérkar főnöke – Hende Csaba leszögezte: a honvédelem ügye mindig is „hatalmas feladat volt, 

amihez mindenkire szükség van.”  

 

„Ez a zászló azoknak az édestestvére, amelyek alatt őseink harcoltak a hazáért. A hősök emlékművén 

láthatjuk, hogy hány medinai és környékbeli ember adta életét az országért. Ugyanilyen zászlók alatt 

szolgálnak honvédeink Afganisztán fennsíkjain és Koszovó hegyei között; és ugyanilyen zászlók alatt 

dolgoznak és küzdenek majd a nemzeti érdekekért az eljövendő századok magyar katonái is. Ez a 

szalag azt jelenti, hogy önök is magukénak tekintik ezt az alakulatot, és valóban önökhöz is tartozik. 

Köszönöm, hogy megértették: honvédeink munkája az egész haza biztonságát szolgálja. A Magyar 

Honvédség nagy örömmel dolgozik együtt önökkel” – fogalmazott a miniszter. 

 

Dr. Szakály Sándor hadtörténész, egyetemi tanár, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi 

szervezetének elnöke elmondta: napjaink Magyar Honvédségének feladata, hogy „békét és nyugalmat 

biztosítson az országnak.” 

 

„Minden alakulat büszke történelmi példaképeire. A csapatzászlónál lényegesebb egyetlen alakulat 

számára sem volt a történelemben, a végsőkig védték azt. Egyesületünk szeretné átörökíteni a múltat, 

és szeretné, ha a fiatal katonák emlékeznének arra, hogy miért választották ezt a hivatást, ami nem 

foglalkozás. Kevesen vannak, akik úgy esküsznek, hogy az életüket is feláldoznák a közösségért. A 

zászlószalaggal lehet átadni valamit a múltból, és akiknek a zászlójára kerül, méltók arra, hogy a 

múltat megőrizzék” – jelentette ki a történész. 

 

Zentai László ezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka köszöntőbeszédében felidézte a 

radarszázad történetét, hangsúlyozva, hogy a kistérség „elfogadta, befogadta és részének tekinti” ezt az 

alakulatot. „Büszkék vagyunk a zászlónkra és a most rákötött szalagra. Köszönöm, hogy felelősséget 

éreznek hazánk biztonságának védelméért” – húzta alá a parancsnok. 

 

A zászlószalagot Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának tanára kötötte fel a csapatzászlóra. 

 

A zászlószalag-átadási ceremóniát követően Hende Csaba átadta a medinaiaknak a tárca anyagi 

támogatásával kialakított, játszóteret is magába foglaló közösségi teret, a Hősök kertjét. 
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