Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretném Önöket és az érintett lakosságot tájékoztatni a 3D szeizmikus
mérések előkészítése érdekében a 08. 22-i héten tervezett munkákról.
Csatolom a munkák augusztus 21-i állapotát bemutató térképet. A térkép
ÉNy-i, bal felső sarkában Bükkösd, DK-i, jobb alsó sarkánál Bicsérd,
nagyjából a közepén Boda található. Sötétebb zöld szín jelöli az erdőket,
világosabb zöld a zártkert, szürke a lakott terület, halvány sárgászöld
alapszín pedig a szántóterületeket mutatja. A térképen ferdén
keresztülhúzódó tört sötétbarna vonal a MOL távvezetékének a nyomvonala.
(See attached file: Progress_Map_220821.pdf)
A térképen a közel függőleges irányú vonalak mentén történik a jeladás: a
piros szakaszokon vibrátorral, a lila színű vonalak mentén viszont -- a
tagolt, erdős terep miatt -- robbantólyukakat kell fúrni. A barna színű
szakaszokon már az 5 m mély robbantólyukak lefúrása és PVC-csővel való
kibélelése is megtörtént. (A robbantásos jeladás csak októbertől kezdődik.)
Mint látható, a 7×7 km kiterjedésű mérési terület több mint 90%-án már
befejezték a jeladó szakaszok kijelölését, és a robbantólyukaknak is már
lefúrták a háromnegyedét.
A térképen a közel vízszintes irányú vonalak mentén történik a kábelek és
az érzékelők telepítése. Kék színű vonalak jelölik azokat a szakaszokat,
ahol már megtörtént a jelzőkarók kitűzése. Az érzékelők nyomvonalának már
közel egyharmadát kitűzték: elsősorban Bakonyától É-ra, valamint Boda és
Cserdi között az erdős területeken, de a múlt héten megkezdődött a
kijelölés Bicsérd és Szentlőrinc környékén, a szántóföldeken és a
zártkertekben is. Ehhez a még lábon álló terményekben (napraforgó,
kukorica) 2 méter szélességű vágásokat alakítanak ki. A jelentősebb
földhasználókkal folyamatos az egyeztetés, hogy az okozott kár minél kisebb
mértékű legyen. A kárt az RHK Kft. megtéríti a gazdálkodóknak.
08. 14-én és 15-én megtörtént a lakott területek és a zártkertek bejárása a
vibrátoros jeladó helyek előzetes kijelölésére. A geofizikus szakértő az
épületek biztonságát szem előtt tartva fogja meghatározni a jeladó pontok
helyét és a jeladás nagyságát.
A 2022. augusztus 22-i héten folytatódik az érzékelők nyomvonalának
kitűzése a 6-os út mentén, valamint Szentlőrinc, Keresztespuszta
térségében. Szentlőrinc Szőlőhegyen is befejezik a vibrátoros jeladó
nyomvonalak kitűzését. Folytatják a még hiányzó robbatólyukak lefúrását
Cserdi környékén és Bükkösdtől K-re. Az érintett zártkertek tulajdonosaival
folyamatosan egyeztetnek.
Augusztus 27-én, szombaton, Bodán az infoparkban 10 órától bemutatót
tartunk a vibrátorok és az érzékelők működéséről. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
(See attached file: szeizmikus_meres_bemutato_plakat_220827.png)

A jövő hét elején fogják kézbesíteni a Nyugat-Mecseki Tájkép következő
számát, amelyben részletesen bemutatjuk a geofizikai méréseket. Igyekeztünk
gyakorlatias, hasznos információkkal szolgálni. Emellett szeptember 17-én,
Bodán, a Tájoló Napon is egy külön szakmai előadást tartunk a geofizikai
mérésekről.
Kérjük szépen, hogy hirdessék ezeket a programokat! Az a célunk, hogy a
térség lakosai pontosan lássák, tudják, hogy mit, miért csinálunk. Továbbra
is számítunk a segítségükre, közreműködésükre a szeizmikus mérésekkel
kapcsolatos esetleges problémák megoldásában!
Üdvözlettel,
Molnár Péter kutatási osztályvezető

