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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mit szándékozik tenni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzetben lévő Zengőn élő, az oda telepítendő NATO-lokátor miatt
veszélyeztetett bánáti bazsarózsa megmentéséért?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján
kérdést kívánok benyújtani Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez .

Tisztelt Miniszter úr!

Széles körben ismert, hogy a Honvédelmi Minisztérium a NATO gerincradar rendszerének
részeként a magyar légtér ellenőrzését is ellátó, három darab, nagy hatótávolságú radar
elhelyezését tervezi 1994 óta az ország területén .
Az egyik ilyen nagy hatósugarú radart a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe, a Zengő
csúcsára kívánják telepíteni. A tervezett objektumot a Zengő déli lejtőjére építendő
szerpentinen lehetne megközelíteni, amely a fokozottan védett bánáti bazsarózsa (Paeonia
officinalis subsp. banatica) élőhelyén haladna keresztül . 2001 június-júliusában a Honvédelmi
Minisztérium áttelepített tizenkettőezer tő védett és fokozottan védett növényt a Zengő déli
oldalára tervezett szerpentin nyomvonalából . Az eredmény : az áttelepített példányok kb .
10%-a maradt meg, ám az út nyomvonalán 2003 májusának végén kilencvenöt millió forint
eszmei értékű bánáti bazsarózsa és egyéb védett növény él . A természetvédelem alaptétele,
hogy az élőhely nem áttelepíthető . A Kelet-Mecsekben a Föld bánáti bazsarózsa
állományának több mint 90 %-a található, ennek jelentős része a Zengő déli lejtőjén .

Az elmúlt évben több civil kezdeményezés is indult a lokátor telepítése ellen, a Zengő
megóvása, a bánáti bazsarózsa megmentése érdekében . Ez érthető, hiszen a Zengő nem csak
földrajzi terepmagaslat, hanem az itt élők és az ide zarándoklók számára szent hegy,
örökségünk egy nagyon fontos szelete . A Zengő látta Pécsvárad bencés kolostorát, Asztrik
apátot, itt vadászott Szent László királyunk és ma is fontos zarándokhely .
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A fentiek miatt az alábbiakat kérdezem Tisztelt Miniszter úrtól :

1 ./ Milyen lépéseket tett, illetve szándékozik tenni a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a bánáti bazsarózsa megmentéséért, élőhelyének megóvásáért?

2./ Van-e konkrét terve a minisztériumnak a lokátor építése miatt veszélybe került más védett
növények megmentésére?

3 ./ Készült-e a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban tanulmány arra vonatkozólag,
hogy a lokátor építése milyen hatással lesz a Zengő egész élővilágára?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2003 . december 16 .

Körömi Attila
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