Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!
A múlt vasárnap, november 6-án a 3D szeizmikus mérések befejeződtek!
Csatolom a munkák november 6-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_221106.pdf)
A térképen a közel függőleges irányú vonalak mentén történt a jeladás. Mint
látható: minden korábban kitűzött jeladási pont színe feketére változott,
azaz mind a vibrátoros, mind a robbantásos jeladás befejeződött. 2433
robbantásos és 12.938 vibrátoros pontról, azaz összesen 15.371 helyen
történt jeladás -- csupán 302 pont maradt ki a sűrűn lakott belterületek,
MOL távvezeték miatt.
A térképen a közel vízszintes irányú vonalak mentén telepítették a
kábeleket és az érzékelőket, pontosan a terveknek megfelelően, összesen
30.978 ponton. A térképen a sárga színű vízszintes vonalak jelzik, hogy hol
vannak még kinn a kábelek. Ahol a mérést befejezték, ott a kábeleket
visszaszedik, és a vízszintes vonal színe a térképen sárgáról kékre
változik vissza. Bodától D-re és ÉK-re már mindenhol, azaz, a mérési
terület kb. 80%-án az érzékelők és kábelek visszaszedése is befejeződött.
Bodától ÉNy-ra 17 hektáron soronkívüli fakitermelés folyt, ezért a
kábeleket időlegesen vissza kellett szedni. A Mecsekerdő Zrt.-vel
egyeztetve október 29-től november 6-ig vissza tudtunk térni erre a
területre, a szeizmikus mérések megtörténtek, így november 8-tól
folytatódik a fakitermelés.
A 2022. november 7-i héten a még fennmaradt részeken, Bükkösd környékén is
visszaszedik a kábeleket, így a teljes 49 km2-es mérési terület teljesen
felszabadul. Köszönjük a segítséget és a türelmet mindenkinek! Folyik az
igénybe vett területek rendezése és megkezdődött az eszközök elszállítása
is. Az eddigi, előzetes eredmények alapján a mérések minősége kiváló, és
jelentősen hozzájárulnak a térség földtani felépítésének megismeréséhez.
A már felszabadított területeken folytatódik a kártalanítási megállapodások
felvétele és aláírása a gazdálkodókkal és az önkormányzatokkal. A károkat a
bányatörvény alapján az RHK Kft. megtéríti, a kifizetések is megkezdődtek a
múlt héten. A kárbejelentéseket a Geo Support Kft. munkatársai fogadják a
+36 30 365 5475 telefonszámon. Kérjük, hogy esetleges kártalanítási
igényüket mielőbb jelezzék Nekik!
Üdvözlettel,

Molnár Péter kutatási osztályvezető
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

