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GállfyGállik András – Berzéte szülötte
GállfyGállik András (1815 – 1885) őrnagy,
gömöri származású katona, utazó és
kereskedő
figyelemreméltó
életúttal
büszkélkedhet.
Élete
egy
részét
Franciaországban, az Amerikai Egyesült
Államokban és Ausztráliában töltötte, majd
visszatért Magyarországra, konkrétan fiához,
Kassára. Az Erzsébet utcai ház falán,
amelyben élete utolsó éveit töltötte, emléktábla
őrzi emlékét.

Ebben az időben tetőzött az aranyláz a távoli
Ausztráliában. GállfyGállik András a tengerészetnél
keresett állást, minek köszönhetően rövidesen Új
Zélandon, majd Ausztráliában találta magát. A gyors
meggazdagodásról szőtt álma azonban nem vált
valóra, az Ausztráliában töltött idő nagy részében
nyomorgott. 1861ben, az amerikai polgárháború
kitörésével fordulat állt be életében. A magyar
szabadságharcban szerzett katonai tapasztalatok
birtokában úgy döntött, visszatér az Amerikai
Egyesült Államokba.
Az amerikai polgárháború fegyveres konfliktus volt
az USA északi és déli államai között, melynek
számos gazdasági és politikai oka mellett egyik
központi kérdése a rabszolgatartás volt. GállfyGállik
András az északiak, vagyis az unionisták oldalán
harcolt, 1861 októberében rukkolt be az Ulysses S.
Grant tábornok vezette seregbe. 1862 januárjában
már századosi rangra emelték, az év elején részt vett
két sikeres hadjáratban Tennessee államban. Harcolt
Fort Donelson ostrománál, az erőd elfoglalása az
Unió számára jelnetős stratégiai siker volt, a
Mississippi folyó feletti ellenőrzésről szóló terv
részeként utat nyitott a déli országrész elleni
invázióhoz.

GállfyGállik András 1815ben született
Berzéte községben, Gállik Sámuel
köznemes, a napóleoni háborúk katonájának
családjába. Tanulmányait Rozsnyón és
Lőcsén folytatta, majd Kassán volt
kereskedő.
Az
1848–49es
szabadságharcban
honvédtisztként
harcolt, több csatában részt vett, ott volt a
világosi fegyverletételnél is.
A szabadságharc leverését követő megtorlás
miatt úgy döntött, elhagyja családját és
Magyarországot.
Első
állomása
Franciaország volt, előbb Párizsban, majd
Le Havre kikötővárosában élt. Innen indult
el 1856ban az Erickson nevű vitorláshajón
az Újvilágba. Rövid ideig New Yorkban élt,
majd az Ohio állambeli Cincinattiben
telepedett le. Kezdetben alkalmi munkákból
élt, majd miután elsajátította az angol nyelvet,
megpróbálhatott
jobban
beilleszkedni
a
társadalomba. Többféle vállalkozásba belevágott,
egyebek mellett lovaglást és vívást is oktatott, de
ezek a vállalkozásai nem voltak sikeresek.

A hadsereg tovább nyomult dél felé, GállfyGállik
pedig 1862 áprilisában részt vett a polgárháború

legvéresebb ütközetében, a Shilohi csatában. Bár az
északiak győztesen kerültek ki az ütközetből, a két fél
együttes veszteségei meghaladták a 25 ezer főt.
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Ezután
GállfyGállik
számára
egy
nyugodtabb időszak következett, amely 1862
decemberében szakadt meg, amikor a Vicksburg
elleni hadjáratok részeként a Chickasaw Bayoui
ütközetben szembenézett a halállal. Nemcsak átélte
az első vereséget az Unió hadseregének kötelékében,
de megsebesült és fogságba került. A fogságban
töltött időről nem állnak rendelkezésre információk,
azt viszont tudjuk, hogy valamivel több mint három
hónap elteltével, 1863 áprilisában fogolycsere során
szabadult.
Egy hónappal később visszatért ezredéhez, s a
Mound City nevű ágyúnaszád parancsnoka lett,
amely a Mississippin cirkált. 1863 nyarán az
északiaknak sikerült elfoglalniuk a vicksburgi erődöt,
amivel a gyakorlatilag lezárultak a katonai műveletek
a nyugati hadszíntéren. GállfyGállik 1864
karácsonyáig marad a városban, majd Columbus
városába helyezték át, ahol hivatalosan leszerelték.
A múltban többször találkozhattunk azzal a hibás
állítással, hogy GállfyGállik András ezredesi vagy
vezérőrnagyi rangig vitte, a rendelkezésre álló
katonai források szerint valójában a legmagasabb

Berzéte
rang, amit elért, az őrnagy volt, 1864
októberében léptették elő. A polgárháború
után Bostonban, majd Cincinnatiban, 1869től
pedig Kansas Cityben élt, ahol állatorvosi rendelőt
nyitott, a város megbecsült polgárává vált. Több,
polgárháborús veteránokat tömörítő egyesület tagja
volt, a helyi újsággal is együttműködött.
1881ben hazatért Kassára, élete utolsó éveit fia,
Géza házában töltötte az Erzsébet utca 16. szám alatt.
Röviddel halála után az egyik kassai nyomda kiadta
életrajzát, mely röviden bemutatja figyelemreméltó
élettörténetét.
GállfyGállik András 1885 júniusában hunyt el. A
számos jelentős kassai személyiség végső
nyughelyéül szolgáló régi evangélikus temetőben
helyezték nyugalomra, amely a mai Forrás utca
(Žriedlova) közelében feküdt, s amely a 20. század 60
as és 70es éveinek fordulóján megsemmisült.
Forrás: kosiceonline

2022.július 2

Berzéte község kulturális napja
Szerete el hívunk mindenkit Berzéte község kulturális napjára, melyre 2022. július 2‐án kerül
sor az alapiskola és óvoda parkolójában.
A látogatókat gazdag kulturális program, kézműves foglalkozások, kelt tészta sütő verseny, frissítő
és tombola, a gyerekeket ugrálóvár várja.
A rendezvény házigazdája Ivana Krajňáková színésznő, műsorvezető lesz.
Berzéte község kulturális napjának programja, 2022. július 2.
10.30 – 11.00 Ökumenikus isten sztelet
11.00 – 11.10 Megemlékezés Gállfy‐Gállik Andrásról, emléktáblájának felavatása
11.10 – 11.20 Díszsortűz, SAMOV történelmi egyesület
11.20 – 11.40 Andrássy Dénes Férﬁkar
11.40 – 12.00 Kutyás bemutató, KŠK Rožňava
12.00 – 12.30 A berzétei alapiskola diákjainak fellépés
12.30 – 13.00 Sambed tánccsoport
13.00 – 13.30 Niki band
13.30 – 14.00 Peter Lalik (Meky Žbirka revival)
14.00 – 15.00 Maroš Rusňák és zenekara
15.00 – 16.00 Ivana Krajňáková és zenekara
16.00 – 17.00 Marie a Roxerová and friends
17.00 – 18.00 Retro music band
18.00 – 18.30 A kelt tészta sütő verseny kiértékelése,
tombola
18.30 – 20.30 Norbi Fábián és Rusňák Vincze zenekara

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
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Ki süti a legjobb
kelt tésztát?
Felhívjuk polgáraink, különösen a gazdasszonyok ﬁgyelmét,
hogy Berzéte község kulturális napja alkalmából kelt tészta sütő versenyt hirdetünk, melyre
várjuk a jelentkezőket.
A jelentkezési lap a községi hivatalban, illetve a község weboldalán érhető el.
A verseny szabályai:
a versenyzők az o hon elkészíte , fogyasztásra kész terméket 2022. július 2‐án, legkésőbb 10.00 óráig
elhozzák a kultúrházba, ahol azt a szervezők átveszik. A minimális mennyiség 15 darab. Minden
versenyző sorszámot kap, a kalácsok értékelésénél a zsűri csak ezeket látja majd.
A hozzávalókat a versenyzők saját költségre biztosítják be, s teljes mértékben felelnek minőségükért, a
megfelelő higiéniai feltételekért.
Örömmel várjuk alkotásaikat!

Virágdíszbe borult a község
Az előző évekhez hasonlóan az idén is
úgy döntö ünk, gyönyörű virágokkal
szépítjük a községi hivatalt és
környékét.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a községi hivatal alkalmazo ainak, a terepmunkásoknak és a
foglalkoztatásösztönző tevékenységbe bekapcsolódó
polgároknak munkájukért, a virágültetésért és a sziklakert
átalakításáért.
Egyú al szeretnénk köszönetet mondani a HAMELLI Kertészetnek a
gyönyörű virágokért .
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Aktuális építkezések községünkben
1. Befejeződö a parkoló építése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „Parkoló építése a
buszmegálló közelében Berzéte községben” projekt keretében 2022.
május 24‐én befejeződtek az építési munkálatok, a parkoló
megújult, biztonságos parkolási lehetőség jö létre a település
központjában.
Az európai uniós alapokból 47 145,59 € értékben
társﬁnanszírozo projekt célja egy parkoló építése, felújítása és
modernizálása volt, minek köszönhetően 13 új parkolóhely jö létre.
A munkálatok az idén márciusban
kezdődtek, előbb a földmunkákkal,
majd folytatódtak az esővizet
elvezető
csatornahálózat
kiépítésével,
a
beton
alap
elkészítésével, ennek kaviccsal való
feltöltésével, majd a térburkolat
lerakásával, illetve a parkolóhelyek
felfestésével.
Az új parkoló
területe 487 m2.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani polgárainknak, elsősorban a
postát felkeresőknek türelmükért a munkálatok ideje ala . A posta
bejárata már közvetlenül a parkolóból megközelíthető, az ideiglenes
bejáratot felszámolták. Reméljük, a parkoló biztonságos és kényelmes
parkolást tesz majd lehetővé a község központjában, s teljesí a projekt
céljait, melyek Berzéte és a környező települések közú
összekö etésének javítása, a polgároknak nyújto szolgáltatások
fejlesztése, az életminőség növelése és a turizmus fejlesztésének
elősegítése.
A közeljövőben a parkolóban helyt kap a Packeta futárszolgálat Z‐
Box csomagautomatája, tereprendezésre kerül sor a környéken, illetve
később információs táblákat helyezünk ki a látogatók számára. Tervben
van még egy sövény telepítése, mely egyik oldalról határolja majd a
parkolót, elválasztja azt a szomszédos épüle ől, javítja a levegő
minőségét, csökken a zajt és összességében kellemesebbé teszi a
környezetet.

2. A közvilágítás és a hangosbemondó
bővítése a Gömör utcában
A közvilágítás rekonstrukciójához, a villamos vezeték, az oszlopok
és a hangosbemondó cseréjéhez kapcsolódóan, amit a Kelet‐szlovákiai
Energiaszolgáltató Társaság (VSD), illetve alvállalkozóként a kassai
Energo‐Group k . végze , bővíteni kelle a közvilágítást a Gömör
utcában a 118/100 és a 117/102 számú lakóházaknál.
Ennek kapcsán Berzéte község saját forrásból új oszlopokat,
vezetékeket és világítótesteket helyeze el.
Rövidesen a helyére kerül a hangosbemondó is, amely az említe
lakóházak melle a Brakoš utca lakóit is szolgálja majd.
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3. Újabb fekvőrendőrök a községben
2022. május 25‐én újabb fekvőrendőrök kerültek elhelyezésre a
Rudnai és a Nyírfa utcában. Ezt erede leg a tavalyi évre terveztük, mert az
autósok túl gyorsan hajto ak az utcákban, ami
mia a lakosok több alkalommal panaszt te ek.
A fekete‐sárga lassítóküszöbök az ú est teljes
szélességében húzódnak, leginkább a Rudnai utca
több szakaszán.
Rajtuk áthaladni 20 km/h‐s sebességgel ajánlo ,
mivel körülbelül 5 cen méterrel emelkednek ki
az ú est szintjéből. A téli karbantartási időszak
után
tehát
a
fekvőrendőrök
ismét
megakadályozzák a gyorshajtást, ezáltal növelik a
polgárok biztonságát a község területén.

Packet és Z-Box már
a falunkban
Tájékoztatjuk falu polgárait, hogy a Packeta
cég (a közelmúl g Postaküldő néven) a
küldemények
kézbesítésére
és
mielőbbi
feladására vonatkozó kérésünkre június 8‐án
telepíte e Z‐BOX‐ját. Megtalálható a Községi
Hivatal és a Berzéte Posta közelében található
újonnan épült parkoló melet.
Ezek a Z‐BOX‐ok népszerűek a Packet
alkalmazáson keresztüli egyszerű vezérlésük
mia , valamint azért is, mert az emberek
bármikor
átvehe k
küldeményüket.
Gyakorla lag a nap 24 órájában és a hét 7 napján
működik az ügyfelek számára és akár éjszaka is
lehetséges a küldemény átvétele! Amint a sofőr
átadja a küldeményt a Z‐BOX‐nak, az ügyfél
tájékoztató e‐mail vagy SMS értesítést kap a
Packet alkalmazásban. Ezentúl a vásárló átvehe
áruját. Mindössze annyit kell tennie, hogy a
Packeta alkalmazás telepítese után az
okostelefonba, a Bluetooth bekapcsolása után a
Z‐BOX‐hoz érkezve az alkalmazás Bluetooth‐on
automa kusan párosít és megnyitja a
postaﬁókot az ado
küldeményével. A
küldemény kiszállítása online történik (beleértve
az utánvétet is), és a Z‐BOX‐ba történő kiszállítás
ára megegyezik a kibocsátási pontéval.
A Z‐BOX‐ok működése környezetbarát,
minimális energiaigény melle . Működésükhöz
már csak napos hely kell, ugyanis napelemről
táplálják őket. A Packeta 2020 első
negyedévében kezdte meg a Z‐BOX‐ok

telepítését,
és
jelenleg több mint
600
Z‐BOX‐szal
rendelkezik Szlovákia‐
szerte.
Önkormányzatu
nk úgy döntö , hogy
ezt
a
Z‐BOX‐ot
közvetlenül a falu
központjában helyezi
el, mert a polgárok
megszokták, hogy
erre a helyre járnak,
mert it van a
buszmegálló, községi
hivatal, posta és
élelmiszerbolt.
Ez
egyfajta természetes
központja a falunak.
Ugyanakkor ezt a
helyet kamerák rögzí k, ami hatékony megelőzés
a vandalizmus ellen.
Egyú al türelmet szeretnénk kérni a
lakosságtól, mert a rendszerben még nincs
készen a Z‐BOX Berzétere történő küldemény
kézbesítésének lehetősége. Követni kell a
Berzéte község hivatal oldalát, ahol az időpont
pontosításra kerül. Köszönjük!
Az alkalmazás letölthető a
h ps://www.packeta.sk/
címről, vagy a QR‐kód
beolvasásával (lent):
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A hulladéktörvény megsértése,
illegális szemétlerakatok
Tisztelt polgártársaink!

Az utóbbi időben polgáraink és az állami szervek
több
alkalommal
adták
tudtunkra
a
hulladéktörvény megsértését. Ezúton hívjuk fel a
ﬁgyelmüket a Tt. 79/2015. számú, hulladékokról
szóló törvényére, melynek megsértéséért bírság
róható ki.

Mindenki, aki
hulladékot termel,
köteles azt leadni a
hulladékgyűjtés
keretében vagy a
felhatalmazo
személynek.

Ennek megszegése
bírsággal jár, melyet a
hulladékot elhelyezni más, mint a törvénnyel község szabhat ki
1500 euró értékig,
összhangban kijelölt helyen, ezáltal illegális
illetve a járási hivatal
szemétlerakatot hozva létre
2500 euró értékig.

A hulladéktörvény értelmében los:

a hulladékot olyan gyűjtőedénybe helyezni,
amely nem erre a célra szolgál
a háztartási hulladékot szabad téren vagy
háztartási tüzelőberendezésben elégetni
elégetni a biológiailag lebomló hulladékot,
mint a fű, gyomok, levelek, ágak és gallyak
a hulladékká vált gépjárművek szétszedése

az elektromos hulladék, elemek és
akkumulátorok, hulladék gumiabroncsok és
építkezési hulladék kezelése a törvény
rendelkezéseivel ellentétesen
hulladékkal tereprendezést végezni a járási
hivatal hozzájárulása nélkül
a szennyvízülepítő, emésztőgödör
üledékének kiengedése nyílt térségbe vagy
vízfolyásba

Mivel az utóbbi időben Berzéte község
kataszterének
több pontján új fekete
szemétlerakatok bukkantak fel, a községi hivatal
nyomatékosan arra ﬁgyelmezte a lakosságot,
hogy a hulladék lerakása a közterületeken és a
községen kívül illegális. A fekete szemétlerakatok
megﬁgyelés alá kerülnek, a kamerarendszernek
köszönhetően pedig meg lehet állapítani,
honnan, kitől származik a hulladék.
Egyú al emlékeztetünk, hogy a nyári időszak
közeledtével növekszik a tűzveszély, főleg a
szerves ker
hulladék égetése esetén.
Amennyiben valaki tűzesetet okoz, nemcsak
pénzbírság, hanem büntetőeljárás is fenyege a
Tt. 314/2001. számú, tűzvédelemről szóló
törvénye alapján.
A községi hivatal ismételten arra ﬁgyelmezte a
lakosságot, hogy a ker hulladék égetése úgy a
magánterületeken, mint a közterületeken
TILOS.
A Polgári törvénykönyv értelmében
tartózkodni kell a ól, hogy a körülményekhez
képest aránytalanul zavarjuk a szomszédot
füs el, hamuval, gázokkal, gőzökkel, szagokkal
vagy zajjal.
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Fennmaradási engedély
a „fekete építmények” esetében –
Az építésügyi hivatal ügyfélablaka
Amennyiben építési engedély nélkül vagy
azzal ellentétesen, illetve bejelentés‐köteles
építmény esetében az építési hatóság írásbeli
értesítése nélkül építkeztünk, akkor az ado
épületet csak úgy „legalizálhatjuk”, ha arra a Tt.
50/1976. számú, építésügyi törvény 88.a §‐a alapján
fennmaradási engedélyt kérünk.
Azoknak az objektumoknak is van esélyük a
legalizálásra,
amelyeket
a
múltban
nem
engedélyeze építkezésként tarto ak nyilván. Ezt az
építésügyi hivatal tehe meg, amelynek „fekete
építmény”
bejelentése
esetén
kötelessége
felszólítani a tulajdonost a hiba elhárítására.
Az utólagos engedélyezés folyamata a
következő. Először is a berzétei községi hivatal
iktatójában be kell nyújtani a fennmaradási engedély
kérelmét és a mellékleteket. A kérelem elérhető a
község weboldalán az Önkormányzat → Építésügyi
hivatal → Nyomtatványok menüpont ala . Ezt
követően az építésügyi hivatal a kérelem, illetve az
esetlegesen később pótolt mellékletek alapján
megindítja az eljárást, melyről értesítést küld.

eljárást összevonhatja a használatbavételi eljárással.
Ilyen esetben a fent említe kérelemhez csatolni kell
a
használatbavételi
eljáráshoz
szükséges
dokumentumokat is. A fennmaradási engedély
esetében a közigazgatási eljárási illeték a rendes
illeték háromszorosa, vagyis háromszor annyiba
kerül, mint például az építkezési engedély. Ezt az
építésügyi hivatal ítéli meg, s a kérvényezőt értesí
az illeték nagyságáról.
A fennmaradási engedéllyel kapcsolatos
eljárás alapdokumentumai, illetve mellékletei
elsősorban a következők: a kitöltö fennmaradási
engedélykérelem, 2x a konkrét építmény
projektdokumentációjának másolata, a valóságos
állapot vázrajza, 2x az építmény vázlatrajza, (az
építésügyi hivatal által meghatározo ) engedélyek,
állásfoglalások, hozzájárulások, valamint az eljárási
illeték beﬁzetésének igazolása. A kérelem
elválaszthatatlan részét képezi a szomszédos
ingatlanok tulajdonosainak neve és postacíme is.
Az ügyintézési határidő 30‐60 nap a kérvény
benyújtásától számítva.

Befejeze
építkezés esetén az építésügyi
törvény 88.a §‐a (9). bekezdése alapján az építésügyi
hivatal az építkezés utólagos engedélyezéséről szóló

Építésügyi hivatal közvetlenül
Berzéte községben
Emlékeztetjük községünk polgárait,
akik információt és tanácsot szeretnének kérni terveze építkezéseikkel kapcsolatban,
hogy felkereshe k a községben működő építésügyi hivatalt, amely a községi hivatal épületében
kapo helyet.

Az építésügyi hivatal munkatársa keddenként 14.00 és 16.30 óra
közö áll rendelkezésre.
A találkozót, kérjük, előre egyeztessék a

0903 996 084‐es telefonszámon.
Köszönjük!
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A berzétei nyugdíjasegyesület Brzotín
A
Szlovákiai
Nyugdíjasok
Egyesületének
(JDS)
járási
szervezete túrát szerveze a Szlovák
Karszt Nemze Parkba, a Szilicei‐
fennsíkon található Fábiánszögre.
A kiránduláson körülbelül 150
nyugdíjas ve részt a Rozsnyói
járásból és Iglóról, községünkből
nyolcan csatlakoztak: Štefan Lešták,
Gabriela
Sokolyová,
Margita
Csefová, Tibor Šimko, Mária
Pengerová, Mária Bagácsová, Mária
Szabová és Eva Zvolenská.

A gyönyörű természe környezetben te
túra nem volt megerőltető, az időjárás
pedig nagyon kedvezően alakult. A
résztvevők gulyást is vásárolha ak, amelyet
a
nyugdíjasegyesület
szilicei
alapszervezetének tagjai készíte ek. A túra
tehát nagyon jól sikerült, jó hangulatban
zajlo és az időjárás is szép volt.
Csefo M.

Info Berzéte
Negyedévente megjelenő folyóirat Berzéte község lakosai számára.
Kiadja: Berzéte község, Máriássy tér 167, 049 51 Berzéte. IČO: 00594768
Engedélyszám: ISSN 2644‐6871, nyilvántartási szám: EV 5891/20
Felelős szerkesztő: Bc. D. Petrová
Szerkesztőbizo ság: JUDr. A. Szakalová, A.Vecková, Mgr. Z.Dlhošová, Bc. D.Gažiová, A.Berceliová
külső szerkesztő ‐ G. Fábián

e‐mail: infobrzo n@gmail.com
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Érvényesül a kamerarendszer
hatása községünkben!

Kamera 6: községi hivatal, ÉK‐i sarok – a Máriássy
tér, a kastély, a parkoló és az autóbuszmegállók
megﬁgyelése

A számos akadály ellenére március, április és május
során sikerült községünk kamerarendszerének
ﬁnomhangolása, így a rendszer már teljes mértékben
ellátja fő feladatát, növeli a közbiztonságot és a
rendet a közterületeken, egyú al segít a vandalizmus
és más bűncselekmények felderítésében. Az említe
hónapok során sajnos már alkalmazni is kelle a
kamerarendszer felvételeit különféle szabálysértések
felderítése során.

Kamera 8: Berzehorská utca – az utca, az
alapiskola és az óvoda parkolója,
a játszótér megﬁgyelése

A kamerarendszer felvételei csak az arra jogosult
személyek és a rendőrség számára hozzáférhetők. A
felvételek kezelése a Szlovák Köztársaság és az
Európai Unió törvényeivel, valamint az általános
adatvédelmi rendele el (GDPR) összhangban
történik. A felvételek 7 napig állnak rendelkezésre az
információs rendszerben, vagyis automa kusan
törlődnek, ha 7 napon belül nem használják fel őket
valamilyen bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel
kapcsolatos eljárás során. A személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos jogi előírások betartását
az osobnyudaj.sk, s.r.o. biztosítja a község számára.
Minden megﬁgyelt közterület információs táblával
van jelölve, vagyis az oda belépő személy
ﬁgyelmeztetve van erre a tényre. Felhívjuk a
ﬁgyelmet arra, hogy a kamerarendszer feladata a
község közterületeinek, nem pedig a polgárok
magántulajdonának megﬁgyelése!
A kamerarendszer fő célja hatékony intézkedéseket
foganatosítani helyi szinten a hétköznapi bűnözés
csökkentése, azaz polgáraink egészégének és
vagyonának, a közrendnek és községünk vagyonának
védelme érdekében.
A községben összeseb 22 darab kamera le
kihelyezve az előre meghatározo helyekre, az
esetek legnagyobb részében a UPC és a VSD társaság
tulajdonában levő oszlopokra, illetve a községi hivatal
és a ravatalozó épületére. A projektből kiindulva a
községi kamerarendszer kamerái az alábbi
helyszínekre kerültek:
Kamera 1: a víztartályhoz vezető út 1 – az út
megﬁgyelése a szövetkezetnél
Kamera 2: a víztartályhoz vezető út 2 – az út
megﬁgyelése a szövetkezetnél mindkét irányban
Kamera 3: belépés a községbe Szalóc irányából –
a Gömöri és a Brakoš utca megﬁgyelése
Kamera 4: községi hivatal, főbejárat 1 – a bejárat
megﬁgyelése az épület jobb oldala irányából
Kamera 5: községi hivatal, főbejárat 2 – a bejárat
megﬁgyelése az épület bal oldala és a kapu
irányából

Kamera 7: községi hivatal, DNY‐i sarok – a községi
hivatal parkolójának és a Berzehorská utcának a
megﬁgyelése

Kamera 9: a temető bejárata – a temetőhöz
vezető útnak, a temető kapujának és
parkolójának a megﬁgyelése
Kamera 10: a ravatalozó épülete – a ravatalozó
külső terének megﬁgyelése a bejárat közelében
Kamera 11: ravatalozó – A ravatalozó belső
terének megﬁgyelése
Kamera 12: víztartály – A déli oldal, a temető
mögö terület megﬁgyelése
Kamera 13: belépés a községbe Kőrös irányából –
a Kőrösi és a Bodza utca megﬁgyelése
Kamera 14: Nyírfa utca 1 – az utca megﬁgyelése
DNY‐i irányból
Kamera 15: Nyírfa utca 2 – az utca megﬁgyelése
ÉK‐i irányból
Kamera 16: Nyárfa utca – az utca megﬁgyelése
DNY‐i irányból
Kamera 17: Rudnai utca – az utca megﬁgyelése É‐
i irányból
Kamera 18: Hámosi utca – az utca, illetve a
községi hivatal hátsó és oldalsó részének
megﬁgyelése
Kamera 19: Kőrösi kereszteződés – az
autóbuszmegálló, a híd, a Gömöri és a Kőrösi
utca megﬁgyelése
Kamera 20: belépés a községbe Rozsnyó
irányából – a Gömöri utca, a Sajó‐híd,
a Harangozó és a Csendes utca
kereszteződésének megﬁgyelése
Kamera 21: Harangozó utca – az utca, valamint az
I. osztályú úthoz vezető út megﬁgyelése
Kamera 22: Fenyő utca – a kereszteződés
megﬁgyelése

A konkrét helyszínek listája, amelyeket a kamerák
pásztáznak, a község weboldalán találhatók meg a
www.obecbrzo n.sk/aktualne/kamerovy‐system
címen. I
a kamerák helyzete térképen, GPS
koordináták alapján pontosan megtekinthető.
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