Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Polgármester Úr!
Közeledik a 3D szeizmikus mérések befejezése a térségben. Csatolom a munkák
október 28-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_221028.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. Ahol
a jeladás már megtörtént, ott a függőleges irányú vonalak színe szürkére
módosul. Mint a térképen látható, a szeizmikus mérések a terület 87%-án
befejeződtek, már csak Bükkösdön és tőle K-re, összesen mintegy 5 km2-en
kell még a jeladást elvégezni.
A térképen a közel vízszintes irányú vonalak mentén történt a kábelek és az
érzékelők telepítése, amely a múlt hét elejére már a teljes mérési
területen befejeződött. 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, a mérési terület közel kétharmadán az
érzékelők és kábelek visszaszedése is befejeződött. Bodától ÉNy-ra 17
hektáron soronkívüli fakitermelés folyt a múlt héten (a térképen ezt lila
kontúr jelöli). A Mecsekerdő Zrt.-vel egyeztetve október 29-től november
6-ig tudunk visszatérni erre a területre.
A 2022. október 31-ével kezdődő héten a Hetvehely--Kővágószőlős műúttól
Bükkösd felé haladnak a mérések. Hétfőn és kedden az ünnep miatt nem lesz
robbantás, csak vibrátoros jeladás. Szerdán és csütörtökön, november 2-án
és 3-án Bükkösd község Megyefa és Egéd részein kerül sor a minivibrátoros
jeladásra -- természetesen a biztonsági távolságok betartásával és
független ellenőrző mérésekkel. A robbantásos jeladás szerdától folytatódik
Bükkösdtől K-re a meredek, erdős területeken. A héten Bakonya környékén és
Boda É-i részén visszaszedik a kábeleket, így ezek a területek is teljesen
felszabadulnak, újra korlátozás nélkül használhatók lesznek. Köszönjük
szépen a türelmüket!
A mérések az eredeti ütemtervnek megfelelően, november 10. körül, Bükkösd
térségében fognak befejeződni, és november közepéig a teljes mérési
területről visszaszedik a kábeleket.
A már felszabadított területeken a múlt héten megkezdődött a kártalanítási
megállapodások felvétele és aláírása a gazdálkodókkal és az
önkormányzatokkal. A károkat a bányatörvény alapján az RHK Kft. megtéríti.
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. Kérjük, hogy esetleges
kártalanítási igényüket mielőbb jelezzék Nekik!
Üdvözlettel,
Molnár Péter kutatási osztályvezető
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

