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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

 Az MVM Csoport tovább növeli megújuló energia-
forrásokat hasznosító erőművi portfolióját. Megújuló 
energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM 
Hungarowind Kft . hét projekt keretében országosan 110 
naperőművet épít EU-s társfi nanszírozással (KEHOP 
5.1.1-17, KEHOP 5.1.2-17), és ezzel az MVM a legna-
gyobb naperőművi kapacitással rendelkező energiater-
melő lesz Magyarországon.

Az MVM Csoport és egyben az ország eddigi legnagyobb 
naperőműve Felsőzsolca és Onga határában épül meg. Az előkészí-
tési és engedélyeztetési eljárások lezárultával hamarosan megkez-
dődhet a beruházás megvalósítása. A naperőmű a tervek szerint 

legkorábban 2018 
nyarán kezdheti 
meg üzemszerű 
működést.

A legmoder-
nebb technoló-
giát felvonulta-
tó felsőzsolcai 
naperőmű 74   
ezer darab po-
likristályos nap-
elemtáblájával, 
19,96 MW be-
épített kapacitá-
sával átlagosan
évi 20,7 GWh villamos energia termelésére lesz képes. Ez a 
mennyiség hozzávetőlegesen 8 ezer háztartás, azaz több mint 
18 ezer ember éves villamosenergia-szükségletét fedezheti. Az 
erőműben megtermelt villamos energiát a területileg illetékes 
elosztói engedélyes társaság hálózatán keresztül az országos vil-
lamosenergia-hálózatba táplálják be. A felsőzsolcai naperőmű 
támogatja hazánk klímavédelmi céljainak elérését, működésének 
köszönhetően éves szinten több mint 20 ezer tonnával csökkenhet 
az ország szén-dioxid-kibocsátása.

A napenergiát hasznosító erőművek zajtalanul, tisztán, káro-
sanyag kibocsátása nélkül termelnek villamos energiát, amellyel 
nagym értékben hozzájárulnak a környezetünket érő terhelés mér-
tékének csökkentéséhez. A naperőművi rendszerek szinte teljes 
mértékben automatizáltak, távfelügyelettel vezéreltek. 

Hamarosan megkezdődik az MVM
eddigi legnagyobb naperőművének
építése Felsőzsolcán

Balesetveszély miatt

korlátozzák a sebességet

a zsolcai körforgónál
A Magyar Közút és a rendőrség szakemberei közösen 
tekintették át a helyszínt és kerestek megoldásokat. Az 
a döntés született, hogy az érintett útszakaszon sebes-
ségkorlátozást fognak bevezetni és tábla fi gyelmeztet 
majd a veszélyre. Felvetődött olyan útfelület használata 
is, amelynek nagyobb a súrlódása, ám ezt – egyelőre – a 
magas költsége miatt a Közút nem tervezi.

CIKK A 4. OLDALON
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 Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület elnöksége útjára indí-
totta a „Szeress, hogy szeressenek” című program sorozatot. 
Ebben az elembertelenedett világban szeretnénk legalább 
egy mécsest gyújtani az emberek szívében.

Egy ilyen világban, amelyet átitat az erőszak, fontos, hogy tu-
datosítsuk saját békénk fontosságát. Egy olyan Földön, amelyet a 
rohanás fertőz meg, szakítsunk időt a pillanatok megmentésére! 
Egy olyan kultúrában, mely egyre ember-
telenebb, tudatosítsuk másokban szerete-
tünket!- írja John Robbins.

Egyesületünk megalakulása óta arra 
törekszik, hogy boldogabbá, szebbé, elvi-
selhetőbbé tegye azok életét, akik egyesü-
letünkbe, rendezvényeinkre eljönnek.

Első alkalommal meghívott előadónk 
Gulybán Tíbor görög katolikus parókus  

volt. A szép-
számú hallga-
tóság helyen-
ként megha-
tóan hallgatta 
előadását. 

A szeretet 
mindannyiunk 
elemi igénye. 

Minden ember, élőlény vágyik a szeretet-
re. De szeretni csak úgy tudunk, ha ön-
magunkat is tudjuk szeretni. Aki önmagát 
nem szereti, másokat sem tud szeretni!

A bibliából is több idézet hangzott el. Pa-
rókus úr Pál apostol Szeretet himnuszával 
zárta gondolatait, ami szinte önmagában 
kifejezi a szeretetet! Kiragadva két strófa:

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szere-
tet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem ger-
jed haragra, nem rójja fel a gonoszt,

Az estet a Szent István Katolikus Általános Iskola által szervezett 
szeretet vacsora zárta. A résztvevők sokáig beszélgettek még.

Pásztor József
EFE titkára

„Szeress, hogy szeressenek...”zeress, hogy szeressenek...”

Felsőzsolcai polgárőrök dicsérete

Biztonságos a város

Dr. Túrós András tábornok, az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke a miskolci Városházán tartott éves beszámolót a – ma 
már jelentős erővé alakult testületről. A polgárok biztonságát 
alapvetően segítik a településeken rendszeresen szolgálatot 
teljesítő polgárőrök, munkájuk nélkülözhetetlen és jól segítik 
a rendőrség tevékenységét is. Az elnöki találkozón jelen volt 
a megye szinte minden polgármestere, országgyűlési képvi-
selők és a társszervek vezetői. A Szövetség elnöke Dr. Tóth La-
jos Felsőzsolca polgármesterével külön is tárgyalt, és felkérte, 
hogy a helyi polgárőröknek adja át elismerő dicséretét az ed-
dig végzett kiemelkedő munkájukért.

A képen: dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke és Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca polgármestere.

Gajdos Imre
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
a kéményseprőipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvény és a kéménysep-
rőipari tevékenység ellátásának szakmai 
szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM ren-
delet alapján elkészített ütemterv szerint a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint 
kéményseprőipari szerv 2018. február 1. és 
2018. március 31., valamint 2018. május 1. 
és 2018. július 31. között kéményseprőipa-
ri sormunkálatokat végez.

Felhívom a lakosság fi gyelmét, hogy a 
társasházzá nem alakult és gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, telephelyeként, 
fi óktelepeként be nem jegyzett egylakásos 
ingatlanok kéményseprőipari sormunká-
ját a tulajdonosoknak kell kezdeményez-
niük! A társasházakban és lakásszövetke-
zeti ingatlanokban élők számára továbbra 
is kötelező marad a szolgáltatás és az vál-
tozatlanul sormunka keretében kerül el-
végzésre.

További részletes információt a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honla-
pon találnak.

Dr. Tóth Lajos s. k. 
polgármester

Testületi napló
Felsőzsolca Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2018. évi első ülését január 
17-én tartotta.

Az első napirendi pont keretében a 
Képviselő-testület a 2017. évben az önkor-
mányzat intézményeiből nyugdíjba vonul-
taktól búcsúzott el, a GAMESZ Központi 
Irányításról Nagy Istvánné pénzügyi ügy-
intézőtől, a Központi Konyháról Kovács 
Pálné szakácsnőtől és a GAMESZ Karban-
tartó Műhelyből Klemencz László műszaki 
csoportvezetőtől.

A napirendi pontok között megtárgyalta 
és elfogadta a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesü-
let 2017. évi tevékenységéről készült beszá-
molót, jóváhagyta a Felsőzsolcai Közmű-
velődési Intézet és Városi Könyvtár 2018. 
évi munkatervét, felülvizsgálta a bolgár 
és a roma nemzetiségi önkormányzattal 
a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására szóló 
együttműködési megállapodásokat.

Rendeletet alkotott a testület a 2018. évi 
igazgatási szünetről, amelyre 2018. július 
23. és 2018. augusztus 26. napja, valamint 
2018. december 24. és 2019. január 6. napja 
között kerül sor. A Hivatalban ezekben az 
időszakokban is folyamatos lesz a feladatel-
látás, zavartalan az ügymenet, az ügyfeleket 
maradéktalanul kiszolgálják.

Rendeletet alkotott továbbá a Felsőzsol-
cai Polgármesteri Hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselők illetményalapjának 
módosításáról (az előző évben jóváhagyott 
mértéknek megfelelően).

Jóváhagyta a polgármester 2018. évre 
megállapított szabadságának ütemezését.

Döntött arról, hogy a Görög Katolikus 
Templom felújítására elnyert pályázat 
önrészéhez 1 M Ft támogatást nyújt a 
2018. évi költségvetésben.

A Képviselő-testület soron következő 
ülése 2018. február 21-én lesz.

SEGÍTSÜK
EGYMÁST!

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola a Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a közösségek fejlesztésével című 
pályázat megvalósításához  kéri a felsőzsol-
cai lakosok segítségét. 

Szeretnénk közreműködni abban, hogy 
azok az emberek, akik segítségre szorul-
nak, találkozhassanak azokkal az embe-
rekkel, akik szívesen segítenek embertár-
saikon.

Várjuk azoknak a felsőzsolcai polgárok-
nak a jelentkezését, akik szeretnék, ha va-
laki térítésmentesen segítene nekik külön-
böző munkák elvégzésében. ( takarítás, ház 
körüli munka, kert művelése, stb.)

Várjuk azon emberek, szervezetek jelent-
kezését, akik szívesen végeznének térítés-
mentesen önkéntes munkát, segítenének 
rászoruló embereken. 

Kérem, aki szeretné, hogy valamilyen 
munkát részére elvégezzenek, vagy szíve-
sen végezne önkéntes munkát, hívjon fel a 
06/46-584-293-as telefonszámon, hogy a 
részleteket megbeszéljük.

Putz József
igazgató

Tájékoztatás

a kéményseprői tevékenységről

Kovács Zsuzsanna s.k.
HVI vezető
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Vízkeresztkor a tavaly 
megkezdett hagyo-

mányt folytatva a Nagycsalá-
dosok Országos Egyesületé-
nek Felsőzsolcai Szervezete 
autószentelést tartott a tör-
ténelmi egyházak részvéte-
lével. A Rendezvények Háza 
melletti parkoló megtelt a 
családok gépkocsijaival. Ale-
xa Gábor református lelkész-
ként a családokat, a gépjár-
művek vezetőit áldotta meg, 
Gulybán Tibor parókus és 
Versler Sándor római kato-
likus káplán pedig egyesével 
megszentelte a járműveket. 

AutószentelésAutószentelés

Csökkentik a sebességhatárt 
a zsolcai körforgónál

Rendszeres a baleset a zsolcai körforgóban, Miskolc határában, egé-
szen pontosan nem a körforgalomban, hanem a befelé jövő, úgynevezett 
surranósávban. A kanyar íve nem teszi lehetővé, hogy nagy sebességgel 
haladjon át valaki, az M30-as alatt pedig a hűvösebb hajnalokon köny-
nyen válik csúszóssá, jegessé az úttest – adta hírül a boon.hu

Az elmúlt néhány évben volt már ott koccanás is nem egy, de jellem-
zőbb a „szóló” baleset, amikor megcsúszik az autós és a korlátnak csa-
pódik. Nem véletlenül van az út mindkét oldalán a szalagkorlát, hi-
szen mély árok van az út mellett, amelyben a korlát ellenére is megfor-
dult már néhány 
autó. Az utóbbi 
hetekben előbb 
csak meghajtották, 
majd kiszakították 
a lábait, utoljára 
– néhány napja – 
már ráhajtották 
a villanyoszlopra 
a szalagkorlátot a 
kicsúszott autó-
sok. Így most nem 
fejtette ki azt a védelmét, amely a célja lenne, és a héten egy szintén 
kicsúszó autós az árokba borult. De mit is kellene, vagy lehetne ten-
ni, hogy az ilyen balesetek elkerülhetőek legyenek ott? Molnár Emil,
a Miskolc Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak vezetője válaszolt kérdésünkre.

– Mondhatnánk, hogy nincs új a nap alatt, a szabályok betartása, a 
fi gyelmes közlekedés, a körültekintő előzés, a sebesség megfelelő meg-
választása megelőzne minden balesetet. Itt Miskolc bevezető részéről 
beszélünk, ahol már koncentráltabb lesz a közlekedés, mint előtte, ez na-
gyobb odafi gyelést és lassítást igényel az autósoktól – magyarázza.

A Magyar Közút és a rendőrség szakemberei közösen tekintették át a 
helyszínt és kerestek megoldásokat. Az a döntés született, hogy az érin-
tett útszakaszon sebességkorlátozást fognak bevezetni és tábla fi gyel-
meztet majd a veszélyre. Felvetődött olyan felület használata is, amely-
nek nagyobb a súrlódása, ám ezt – egyelőre – a magas költsége miatt a 
Közút nem tervezi.

Molnár Emil azonban hangsúlyozta a személyi felelősséget, melynek 
kapcsán megjegyezte, türelmesnek kell lenni és alkalmazkodni a közle-
kedés körülményeihez és az abban résztvevőkhöz.
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Balkáni szindróma

Balkáni szindróma – a Malko Teatro ősbemu-
tatóját láthatta a közönség január közepén Fel-
sőzsolcán. A zenés komédiát ugyanis magyar 
nyelven Felsőzsolcán adták elő először. A Malko 
Teatro 1996-ban jött létre, mint független, alter-
natív színházi társulat. Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István a Német Szín-
házból és az Utolsó Vonalból érkezve új színházat szerettek volna létrehozni, olyat 
ahol a saját kedvükre, a saját ízlésüknek és erkölcsi normáinak megfelelően alkot-
hatnak. A bolgár gyökerekkel bíró Hadzsikosztova Gabriella a színház művésze-
ti vezetője a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést és a Pro Cultura 
Minoritatum Hungarie díjat is kapott már. A Zsolcán most bemutatott darab sze-
replői voltak: Tóth József (Jászai Mari díjas színész), Simon Attila és Hadzsikosz-
tova Gabriella voltak. A zenészek Weisz Gábor és Eichinger Tibor, a rendező pedig
C. Nagy István volt. Az előadás ingyenes volt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Bolgár Országos Önkormányzat támogatásával a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében valósult meg.

ŐSBEMUTATÓ ZSOLCÁN

Kedvezmény

a nagy-

családosoknak 
 Együttműködési megállapodások so-
rát köti országszerte helyi vállalko-
zásokkal a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, amelyeknek köszönhetően 
lakóhelyüktől függetlenül kedvezmé-
nyekkel élhetnek a NOE nagycsaládos 
kártya felmutatói.

Az idén harmincéves NOE számos 
programmal jelentkezik – ezek egyike a 
NOE nagycsaládos kártya kedvezménye-
inek kibővítése. Az országos akció első 
állomása egy hónappal ezelőtt Érden 
volt, azóta több településen született már 
megállapodás helyi vállalkozásokkal. Fel-
sőzsolcán Dr. Tóth Lajos polgármesterrel 
közösen kereste fel a helyi vállalkozókat a 
NOE helyi szervezetének az elnöke. Lász-
ka Béláné a kedvezményeket biztosító vál-
lalkozók számára átadta a kedvezményes 
elfogadóhely emblémát. Érdemes tehát 
keresni az üzletek bejára-
tán elhelyezett NOE-matri-
cákat, amelyek jelzik, hogy 
nagycsaládos kártya elfo-
gadóhelyről van szó.

Az ügyfélfogadás rendje
és a fogadóórák

2018-ban is változatlanok
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendje:

 HÉTFŐ: 8,00–12,00 óráig
 KEDD: nincs ügyfélfogadás 
 SZERDA: 8,00–12,00; 13,00–17,00 óráig
 CSÜTÖRTÖK: nincs ügyfélfogadás 
 PÉNTEK: 8,00–10,00 óráig

Fogadóórákra előzetes bejelentkezés személyesen vagy telefonon 
(46-613-000) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal titkárságán:

DR. TÓTH LAJOS polgármester fogadóórája
szerdánként 14,00–16,00 óra között.

KOVÁCS ZSUZSANNA jegyző fogadóórája
szerdánként: 14,00–16,00 óra között.

NÁDI GYULA alpolgármester fogadóórája
páratlan hét szerdánként: 16,00–17,00 óra között.

KOLENKÓ GÁBOR alpolgármester fogadóórája
páros hét szerdánként: 16,00–17,00 óra között.

Ingyenes
Jogi Tanácsadás

Dr. Bolla István

ügyvéd

ingyenes jogi tanácsadással áll Felsőzsolca város
polgárai részére rendelkezésre,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

 A FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJA:

szerdai napokon 15,30 perctől 17,00 óráig

A tanácsadás kiemelten a következő jogterületek 
körében vehető igénybe:

– családjogi ügyek
– ingatlannal kapcsolatos szerződések és problémák
– hagyatéki, végrendeleti problémák
– fogyasztói szerződések
– büntetőjoggal kapcsolatban felmerült kérdések

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS:

06-30-3888-223 – drbollaistvan@gmail.com
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 Munka vagy tanulás mel-
lett is vállalható, azokkal jól 
összeegyeztethető katonai 
szolgálatformával bővült a 
Magyar Honvédség eddig is 
működő önkéntes tartalékos 
rendszere a tavalyi évben.

Sokszor és sok fórumon el-
hangzott már, hogy tartalékos 
katonák nélkül nem létezhet 
ütőképes haderő. Ennek meg-
felelően a tavalyi évben a tar-
talékos rendszer fejlesztésének 
részeként megjelent a területvé-
delmi tartalékos szolgálatválla-
lási lehetőség a magyar haderő-
ben. Erről Nagy Géza őrnaggyal, 
a Miskolcon működő 4. Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi Iro-
da (vagy ahogy korábban nevez-
ték, a „hadkieg”) jelenlegi iroda-
vezetőjével beszélgettünk.

 – Őrnagy Úr! Mit kell ponto-
san tudnunk a területvédelmi 
tartalékos rendszerről, mi-
lyen sajátosságai vannak, il-
letve kik jelentkezhetnek?
– A honvédelmi vezetés egyik eltökélt célja, hogy ne legyen 

a magyarországi megyékben olyan járás, amely nem rendelke-
zik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai
erővel. Éppen ezért az ország valamennyi járásában és fővárosi 
kerületében – alapvetően a helyi közösségekre építve – területi 
elven szerveződő, úgynevezett önkéntes területvédelmi tartalé-
kos századok alakultak. Ezekhez az egységekhez bárki csatla-
kozhat, aki szeretne részt vállalni honvédelmi feldatokban, illet-
ve szükség esetén kész segítséget nyújtani szűkebb lakókörnye-
zetének.

 – Milyen feladatban vehetnek részt a területvédelmi tarta-
lékosok?
– Az állománynak elsődlegesen kiképzési foglalkozásokon kell 

részt vennie, ahol elsajátítja a szükséges honvédelmi ismereteket. 
Ezt követően tudnak részt venni különböző honvédelmi feladatok-
ban. Ilyen lehet például egy katonai díszelgés, illetve tiszteletadás 
végrehajtása járási, települési rendezvényeken, ünnepi megemlé-
kezéseken, koszorúzásokon. Emellett kiemelt feladat lehet veszély- 
vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel.

 – Mennyire tudják ezt vállalni azok, akik munkahellyel rendel-
keznek?
 – A területvédelmi tartalékosok kiképzése alapvetően az adott 

járásban történik meg. Abban az esetben, ha valahol még nincs 
kialakítva az ehhez szükséges infrastruktúra, akkor a megye-
székhelyen hajtják végre a felkészítést. Ennek időtartama évente 
összesen 20 nap. Nagyon fontos kiemelni, hogy a területvédel-

mi tartalékosok felkészítése és 
alkalmazása egy előre elkészí-
tett terv alapján történik. Így 
a rendszerben lévők jóval ko-
rábban értesülnek arról, hogy 
mikor vannak szolgálatra ter-
vezve, de lehetőség van ennek 
átütemezésére, illetve szolgá-
lathalasztásra is. Az esetleges 
igénybevétel pedig a tartalékos 
katonával előre egyeztetve tör-
ténik.

 – Lehet-e arról többet tudni, 
hogy milyen juttatások jár-
nak mindezért?
– Igen, természetesen lehet. Az 

önkéntes tartalékos katona szer-
ződéskötési díjra, rendelkezésre 
állási díjra továbbá a tényleges 
szolgálatteljesítés időtartamá-
ra – a rendszeresített szolgálati 
beosztáshoz tartozó besorolási 
osztálynak és besorolási kate-
góriának megfelelő – alapillet-
ményre, laktanyai elhelyezésre, 
térítésmentes élelmezési és ru-
házati ellátásra, továbbá utazási 
költségtérítésre jogosult. Emel-
lett a tanulmányokat folytató 
tartalékos katonáknak lehetősé-
gük van honvédségi ösztöndíj-
ra is pályázni. Ezek az összegek 
éves szinten akár több százezer 
forint plusz jövedelmet jelent-
hetnek a szolgálatot vállalóknak.

 – Hol tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének csatlakozni a 
tartalékos rendszerhez?
– A katonai pályára történő toborzás folyamatos, a honvéd

séghez csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakó-
hellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar 
állampolgár. Érdeklődni, illetve jelentkezni a megyei toborzó 
ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interne-
ten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon
lehetséges.

MH KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

4. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA
BAZ MEGYE

3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2
Telefon: (46) 327-245

E-mail: borsod.toborzo@mil.hu

NYITVA TARTÁS:

 Hétfő: 08:00-12:00; 13:00-17:30
 Kedd: 08:00-12:00
 Szerda: zárva
 Csütörtök: 08:00-12:00; 13:00-15:30
 Péntek: 08:00-12:00

Munka mellett is lehetünk 
katonák
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁSEgy hétvége, két korosztály, tizen-
hat csapat, rengeteg gól – a Ren-

dezvények Házában pattogott a fut-
ball-labda a téli felkészülés elején.

Január 13-án immár ötödik alkalommal 
került megrendezésre az önkormányzat és 
a névadó szponzor támogatásával a Zsol-
ca Kupa elnevezésű teremfoci torna. Idén 
is nyolc megyei I. osztályú csapat fogadta 
el a szervezők invitálását, hogy versenybe 
szálljon a végső győzelemért. A résztvevő 
együtteseket két darab négy fős csoport-
ba osztották, a körmérkőzések után pedig 
következtek a helyosztók. Ahogy az vár-
ható volt, az ünnepi időszak után rengeteg 
szurkoló volt éhes a futballra, majd min-
den résztvevő településről érkeztek szim-
patizánsok, akik hol csak csendben szem-
lélték az eseményeket, hol pedig hangosan 
biztatták kedvenceiket. Nem is kellett csa-
lódniuk, hiszen a tizenkét csoportmérkő-

zés alatt hatvankét 
gólt láthattak, azaz 
átlagban ötször ke-
rült a labda a háló-
ba egy találkozón. 
A helyosztókon a 
hetedik és ötödik 
helyért zajló csa-
ta sima volt, az itt 
részt vevő csapatok 
talán a tét nélküli-
ség, talán a fáradt-
ság miatt sem ad-
tak már mindent 
bele a győzelemért. A bronzmérkőzésen 
ezek szöges ellentétje volt látható, szikrázó-
an kemény meccsen egy gól döntött a Gesz-

tely javára. A fi nálét 
a két legjobb csapat 
játszotta, azonban 
a várt látványos és 
szoros küzdelem el-
maradt. A nagypá-
lyán első Sajóbábony 
ugyanis a torna leg-
simább mérkőzésén 
megérdemelten verte 
meg a házigazdákat, 
és szerezte meg a 
győztesnek járó ku-
pát. A szervezők és a 
részt vevők is egyet- 
értettek abban, hogy 

a hagyományt folytatni kell, így biztosan 
lesz egy év múlva is Zsolca Kupa. 

Egy nappal később, Január 14-én a gye-
rekek vették birtokukba a parkettát, hiszen 
idén is megrendezték a 2007-2008-as kor-
osztály számára az Újévi Kupát. A lebonyolí-
tás ugyanaz volt, mint a felnőtteknél: két né-
gyes csoport körmérkőzésekkel, majd a hely-
osztók következtek. A színvonalra nem lehe-
tett panasz, hiszen a házigazda Felsőzsolca 
két csapata mellett miskolci és környékbeli 
utánpótlás műhelyek csapatai is részt vet-
tek a tornán, sőt még Nyíregyházáról is útra
kelt egy klub. Az ember úgy érezhette, hogy 
van jövője a magyar futballnak, hiszen ren-
geteg ügyes gyereket láthattak a szülők és 
a kilátogató érdeklődők. A tizenhat perces 
mérkőzések alatt egy minutumra sem áll-
tak meg a gyerekek, és igyekeztek betarta-
ni felkészült edzőik tanácsait. Szép védé-
sek, szemtelen 
cselek és ha-
talmas gólok
– ezen a na-
pon mindenki 
csak nyerhe-
tett, a gyere-
kek mellett 
remélhetőleg a 
sportág is.

A csoport
Felsőzsolca – Onga 5:2
Bőcs – Szerencs 0:2
Felsőzsolca – Bőcs 5:3
Onga – Bőcs 2:5
Szerencs – Felsőzsolca 2:2
Onga – Szerencs 4:5

B csoport
Sajóbábony – Encs 4:0
Gesztely – Edelény 1:3
Edelény – Encs 1:2
Sajóbábony – Edelény 3:2
Gesztely – Encs 3:3
Gesztely – Sajóbábony 3:0

7. helyért
Edelény – Onga 5:2

5. helyért
Encs – Bőcs 5:2

3. helyért
Gesztely – Szerencs 1:0

Döntő
Sajóbábony – Felsőzsolca  7:2

Zsolca Kupa: 12 mérkőzés, 62 gól

1.  Miskolci Népkert
Volán

2. Alsózsolca
3. Miskolci Sportiskola
4. Nyékládháza
5. Felsőzsolca 2007
6. Felsőzsolca 2008
7. MVSC
8. GFSE Oros

Miskolci Népkert Volán – Nyékládháza 2:2 (büntetőkkel 1:2)
Alsózsolca – GFSE Oros 1:1 (büntetőkkel 1:0)
Felsőzsolca 2007 – MVSC  1:1 (büntetőkkel 2:3)
Miskolci Sportiskola – Felsőzsolca 2008 2:0
Miskolci Népkert Volán – MVSC 4:0
GFSE Oros – Miskolci Sportiskola 0:0 (büntetőkkel 0:2)
Felsőzsolca 2007 – Nyékládháza 3:0
Felsőzsolca 2008 – Alsózsolca 0:0 (büntetőkkel 0:2)
Miskolci Népkert Volán – Felsőzsolca 2007 1:0
Alsózsolca – Miskolci Sportiskola 4:0
MVSC – Nyékládháza 2:4
Felsőzsolca 2008 – GFSE Oros 2:0
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