Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!
A múlt héten folytatódtak a térségben a 3D szeizmikus mérések. Csatolom a
munkák október 21-i állapotát bemutató térképet. A térkép ÉNy-i, bal felső
sarkában Bükkösd, a DK-i, jobb alsó sarkánál Bicsérd, nagyjából a közepén
Boda található. A sötétebb zöld színű foltok jelölik az erdőket, világosabb
zöld a zártkert, szürke a lakott terület, halvány sárgászöld alapszín pedig
a szántóterületeket mutatja.
(See attached file: Progress_Map_221021.pdf)
A térképen a közel függőleges irányú vonalak mentén történik a jeladás: a
piros szakaszokon vibrátorral, a barna színű vonalak mentén pedig -- a
tagolt, erdős terep miatt -- 5 m mély furatokban végzett robbantással. A
térképen a közel vízszintes irányú vonalak mentén történik a kábelek és az
érzékelők telepítése. Ezek nyomvonalának geodéziai kitűzése a múlt héten
befejeződött. A kitűzött nyomvonalak mentén D-ről É felé haladva folyik az
érzékelők és a kábelek kiterítése, amely már a mérési terület 96%-án
megtörtént! Itt a vonalak színe a térképen kékről sárgára módosult. Az
érzékelők és kábelek terítése az érintett lakókkal, a zártkertek
tulajdonosaival és az erdőgazdálkodókkal egyeztetve történik. Bodától
ÉNy-ra 17 hektáron soronkívüli fakitermelés kezdődött, ahonnan vissza
kellett szedni a kábeleket (a térképen ezt lila kontúr jelöli). A
Mecsekerdő Zrt. ígérete szerint október 31-től 1 hétre tudunk visszamenni
erre a területre.
Maguk a szeizmikus mérések D-ről É felé haladva Bakonya község É-i széléig
jutottak, így 2022. október 22-ig a terület 77%-án már a mérések is
befejeződtek! A lemért területeken a jeladó vonalak színe a térképen
pirosról és barnáról feketére módosult. A már lemért területeken
folytatódott a kábelek és az érzékelők visszaszedése -- a sárga vonalak
színe a térképen visszaváltozik kékre. Boda községtől D-re már a teljes
terület felszabadult.
A 2022. október 24-i héten Bükkösd község Megyefa részén, valamint tőle
K-re, a Kővágószőlős--Hetvehely műút környezetében befejeződik az érzékelők
és a kábelek telepítésére. Bükkösdön számítunk ehhez a segítségükre,
közreműködésükre a mérések sikeres lebonyolítása érdekében! A vibrátorok a
héten Bakonyától É-ra és a Kővágószőlős--Hetvehely műút mentén fognak
dolgozni, és itt egyidejűleg a robbantásos jeladás is folytatódik a
meredek, erdős területeken. A héten Cserditől ÉK-re és Boda közepéig is
visszaszedik a kábeleket, így ezek a területek is teljesen felszabadulnak,
újra korlátozás nélkül használhatók lesznek. Köszönjük szépen a türelmüket!
Amennyiben a mérési tevékenység ütemezésével kapcsolatban szeretnének
egyeztetni, kérjük, hogy geofizikus munkatársainkat a +36 30 508 4672
telefonszámon keressék! A kárbejelentéseket a Geo Support Kft. munkatársai
fogadják a +36 30 365 5475 telefonszámon. A kártalanítási megállapodások
megkötése hétfőtől, október 24-től kezdődik. A mérések az eredeti
ütemtervnek megfelelően november 10. körül, Bükkösd térségében fognak
befejeződni.
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