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Az utánpótlás-nevelés alapja a tehetséggondozás
Húszéves a II. Kerület UFC

A sportsikerek mellett családias hangu-
lat, összetartó gyerek- és szülői közösség 
jellemzi az alapításának 20. évfordulóját 
ünneplő II. Kerület Utánpótlás Futball 
Clubot (UFC). A születésnapot október 3-án 
a Kolozsvári Tamás utcai Sportcentrumban 
ünnepelték több száz labdarúgó fiatal, 
szülő, valamint az egyesület képviselőinek 
részvételével.
 
A két évtizedre Szeltner Norbert, az UFC alapí-
tó elnöke emlékezett köszöntőjében, felele-
venítve a klub eredményeit. A  sportvezető 
hangsúlyozta, hogy az országban elsőként 
kezdtek el focizni óvodásokkal, és az óvodai, 
valamint iskolai különórák elindításának is 
úttörői voltak. 

– Ma 23 intézményben több mint 700 gye-
rek focizik, miközben a Kolozsvári Tamás 
utcai pályán 11 csapatban 320 igazolt játékost 
nevelünk.

Az elnök kiemelte azt is, hogy az egyesület 
húsz éve hirdeti a kerülethez való kötődését, 
ragaszkodását, amire az egyesület nevének 
megválasztása, valamint a mezükön találha-
tó kerületi címer is utal. Szeltner Norbert az 
ünnepi alkalomból egy UFC-s mezt adott át 
Láng Zsolt polgármesternek. 

A kerület vezetője beszédében az önkor-
mányzat és a sportklub régi kapcsolatát 
hangsúlyozta, és elismerően szólt arról, hogy 
az UFC a versenysport mellett nagy figyelmet 
fordít a tömegsportra. Láng Zsolt elmondta, 
hogy az utánpótlás-nevelő klubnak otthont 
adó sportcentrumot az önkormányzat 2008-
ban újíttatta fel, közel 250 millió forintból.

– A II. kerület mindig nagy hangsúlyt fekte-
tett a sportcélú beruházásokra: megújult töb-
bek között a Marczibányi Sportcentrum, és 

idén szeptemberre megépült Pesthidegkúton 
a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont, 
közel 500 millió forintból. 

A születésnapi ünnepségen a köszöntőket 
követően felvágták az egyesület színeiben 
pompázó tortát, szabadstílusú labdazsonglőr 
zseniális trükköket mutatott be az ifjú focis-
táknak, megtartották az anya-fia kispályás 
focimeccset, az apukák pedig a nagy műfü-
ves pályán bizonyíthattak a fiaikkal szem-
ben. Az UFC-s szülők virslivel és gulyással 
várták a vendégeket. A  huszadik évforduló 
alkalmából a sportcentrum közösségi helyi-
ségeiben kiállítás nyílt az egyesület eredmé-

nyeit fémjelző kupákból 
és a régi sportme-

zekből.
A z  e s e m é -

nyen részt vett 
Riczkó Andrea 
és Gór Csaba 
önkormány-
zati képvise-

lő, valamint 
Ötvös Zoltán, 

a Polgármeste-
ri Hivatal Műve-

lődési Irodájának 
vezetője.

Az eGYeSüLeT a II. Kerüle-
ti Önkormányzattal közösen 
sportrendezvényeket szervez az 
újlaki pályán és a kerületi isko-
lákban, a sportcentrumban pedig 

saját tömegsport-rendezvénye-
ket, kispályás focibajnokságokat 

tartanak. A helyi iskolákkal és óvo-
dákkal együttműködve az UFC a Focisuli Program 

keretében az intézményekben tartott foglalko-
zásokon ismerteti meg a gyerekekkel a sportág 

alapjait. Tehetséggondozási programjuk keretében 
a legjobb játékosokat 12–14 éves korban a 

Vasas Akadémiára irányítják. A nyári 
napközis sporttábor és a balatoni 

focitábor nagyon népszerű a szü-
lők és a gyerekek körében.

Az UFC 
színeiben lett 

igazolt labdarúgó például 

a többszörös válogatott 

Bogdán Ádám, 

a Bolton Wanderers FC 

játékosa és Futács Márkó, 

aki számos európai 

klubcsapatban 

játszott már.

Száz négyzetméternyi vadonatúj dzsú dó sző-
nyeg gel támogatta a Magyar Judo Szövetség 
a II. kerületi gyermekek sportolását. A nagy 
értékű tatamit a Szépvölgy Judo Sportegye-
sületben sportoló helyi óvodások vehették 
elsőként birtokba – tájékoztatta lapunkat 
Kalocsa Zsolt, az egyesület elnöke. 

– Az új szőnyegeket a Cseppkő Utcai Gyer-
mekotthonban működő központi edzőtermünk-
ben avattuk fel szeptember 29-én. Itt tarjuk 
a foglalkozásokat a legkisebbeknek, az alsó 
és a felső tagozatos gyerekeknek, a közép-
iskolásoknak, de felnőtt csoportunk is van. 
Edzéseket tartunk még az Áldás utcai, a Szent 
Angéla, és a Törökvész úti iskolában, valamint 
novembertől a Than Károly középiskolában.

Az egyesület vezetője elmondta, hogy a 
judo szövetség képviseletében Tóth László 
elnök és Nagy András elnökségi tag adta 
át a tatamit.

Új tatami a kerületi dzsúdós gyerekeknek


