Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!
A múlt héten kedvező időjárási körülmények között, jó ütemben folytatódtak
a 3D szeizmikus mérések. Csatolom a munkák október 8-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_221008.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
múlt héten az utolsó jeladó pontok helyét is kijelölték. Boda és Bakonya
belső részén, ahol a lakóépületek sűrűn vannak, nem lesz vibrátoros
jeladás.
A térképen a közel vízszintes irányú vonalak mentén történik a kábelek és
az érzékelők telepítése. A kék színű vonalak jelölik azokat a szakaszokat,
ahol már kitűzték ezek nyomvonalát. A kitűzés a terület több mint 92%-án
már megtörtént, már csak Bodától É-ra az erdős területeken, és Bükkösdön és
környékén kell a kábelek nyomvonalát kijelölni. A kitűzött nyomvonalak
mentén D-ről É felé haladva folyik az érzékelők és a kábelek kiterítése,
amely már a mérési terület 80%-án megtörtént! Itt a vonalak színe a
térképen kékről sárgára módosult. Az érzékelők és kábelek terítése a
gazdálkodókkal és a zártkertek tulajdonosaival egyeztetve történik,
lehetőség szerint figyelembe véve a tervezett betakarítási és őszi
előkészítő munkákat.
Maguk a szeizmikus mérések D-ről É felé haladva Boda közepéig jutottak, így
2022. október 8-ig a terület több mint felén (56%-án) a mérések már be is
fejeződtek! A lemért területeken a jeladó vonalak színe a térképen pirosról
feketére módosult. A már lemért területeken folytatódott a kábelek és az
érzékelők visszaszedése -- a sárga vonalak színe a térképen visszaváltozik
kékre. Bicsérd és Szentlőrinc közigazgatási területe már teljes egészében
felszabadult.
A 2022. október 10-i héten hétfőn és kedden kerül sor a kábelek
telepítésére Boda É-i részén, pénteken és a hét végén pedig Bükkösd D-i
részén kezdődik meg az érzékelők és a kábelek telepítése. Ehhez továbbra is
számítunk a segítségükre, közreműködésükre a mérések sikeres lebonyolítása
érdekében! A Cserdi Szőlőhegytől ÉK-re és Bükkösdtől K-re (a lila vonalak
mentén) még kb. 15 robbantólyukat le kell fúrni, ez is befejeződik a héten.
A vibrátorok a hét elején Bakonyától D-re és Boda É-i része körül fognak
dolgozni, a hét második felében pedig Cserditől ÉK-re települnek át. A
robbantásos jeladás szinte egész héten folytatódik, Bodától ÉNy-ra és
Cserditől ÉK-re. A héten Cserdi környékén és Boda belterületének D-i
széléig 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 a művelt területek nagy részének teljes felszabadulása után,
október második felétől kezdődik. A mérések az eredeti ütemtervnek
megfelelően november 10. körül, Bükkösd térségében fognak befejeződni.
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