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100 év 20 pillanata 
1912

Megalakul a Bicskei Torna Club, alapítója Prockl Gyula, első elnöke 
Szeifhardt Vilmos. Elsőként a labdarúgó-szakosztály jön létre. 

A Bicskei Iparosok Körének ablakára írják ki annak a 22 játékosnak 
a nevét, aki a felnőtt- és ificsapatban a klub történetének első 

meccsén pályára léphet. Az ellenfél a Mány. 

1916
Létrejön a BTC teniszszakosztálya, több teniszpálya is épül. A ’40-es 

évekre Bicske lesz a vidéki teniszélet egyik fellegvára.

1930
Felépül a klubház.

1939
Füvesítik a futballpályát, a korábbi állatvásártérre  

már rá sem lehet ismerni.

1941
Lengyel József elnök vezetésével megalakul (és 1945-ig működik) 

a Bicskei Levente Egyesület, és új sportágak válnak divatossá 
a háborús időkben: céllövészet, gránátdobás… A korábbi és későbbi 

egyéb városi riválisok – a BMTE (Bicskei Munkás Testedzők Egyesülete) 
vagy a BSE (Bicskei Sport Egyesület) – csak tiszavirág életű 

ellenlábasai a BTC-nek.

1947
Névváltozás: a BISE (Bicskei Iparosok Sport Egyesülete)  

nevet veszi föl a klub. 

1951
Újabb névváltozás, immár Bicskei Vasas Sport Körnek kell hívni 

az egyesületet. Csak 1956 után használhatja ismét  
a Bicskei Torna Clubot.

1957
A BTC először juthatna fel az NB III-ba, de a Székesfehérvári Vasas 

Vadásztölténygyár (a Videoton FC elődje) elleni, hárommeccses 
osztályozót elveszíti.  

1968
Megalakul a BTC asztalitenisz-szakosztálya.

1972
Megalakul a sakkszakosztály, ami egészen a 80-as évek közepéig 

működött Kósa László I. osztályú sakkmester vezetésével.

1972
A Budapesti Spartacus sportszerekkel és sporteszközökkel támogatja 

a BTC-t, ezért a club felveszi a Spartacus nevet is egy időre: 
Bicskei Spartacus Torna Club

1979
A Sárbogárd elleni emlékezetes idegenbeli megyei I. osztályú 

mérkőzés a kiesés elkerüléséért. A tömegverekedéssel végződő, 
félbeszakadt mérkőzés után a Bicske ugyan bennmarad, de több 

játékos jár még hónapokig a bíróságra.

1991 
Először rendezik meg a remek hangulatú Báder-kupát, amelyen 
minden évben két NB I-es csapat is pályára lép. Az első döntő, 

az FTC-Tatabánya mérkőzés nézőcsúcsot hozott, 2200-an szurkoltak 
a csapatoknak.

1994
A BTC története során először feljutott az NB III-ba, ahol  

a Duna-csoportba kapott besorolást. Az első „NB-s” idénye végén  
a 8. helyezést éri el a csapat.

1996
A bicskei önkormányzat nem támogatja tovább a klubot, így 
a futballcsapat ellehetetlenül. A Nemzeti Sportban fizetett 

hirdetésben jelenik meg: „NB III-as csapat játékjoga eladó”.

1999
A csapat nem tudja vállalni az NB III-at, a büntetés: két osztállyal 

lejjebb, a megye II-ben folytathatja.

2003
A klubalapító Prockl Gyula 2003-ban  

posztumusz díszpolgári címet kap Bicskén.

2009
A BTC új elnöke, Széplaki Árpád partneri megállapodást ír alá 

a felcsúti Puskás Akadémiát képviselő Mészáros Lőrinc elnökkel. 
A ceremónián Orbán Viktor, Kovács Ferenc mesteredző és  

az új polgármester, Tessely Zoltán is részt vesz.

2010
A Bicske tizenkét év után, története során  

másodszor jut fel az NB III-ba.

2011
Az együttes fennállása legnagyobb sikerét éri el  

az NB III-as ötödik helyezéssel – sokáig éremért harcolt  
Schróth Lajos edző csapata.

Hazánk még az Osztrák–Magyar Monarchia része volt, elsüllyedt a Titanic, megalakult a 
Kínai Köztársaság, feltalálták a Kalmopyrint, és megjelent Krúdytól a Szindbád utazásai. 
Ez mind 1912-ben történt, mint ahogy az is, ami most számunkra mindennél jóval fonto-
sabb: megalakult a Bicskei Torna Club! Immár kereken 100 éve. Centenáriumot ülünk, egy 
olyan ünnepet, amelyet az alapító, Prockl Gyula is titkon remélhetett: utódai egy szép na-
pon majd századik születésnapot ünnepelhetnek. Bicskén régen híres katonai laktanya 
volt, de most senki nem a honvédelemre fog gondolni, ha meghallja a szót: sportszázad, 
hanem arra a száz évre, amely sportolással telt el településünkön, a sportra, amely elvi-
selhetőbbé, boldogabbá tette ezt a cseppet sem nyugodt és békés, háborúval és minden 
más bajjal sújtott száz évet.
És micsoda sikerek voltak! Futballban, teniszben, ökölvívásban, atlétikában, kosárlab-
dában, kézilabdában, tekében, sakkban, versenytáncban, vagy akár nagypályás női 
kézilabdában, sőt most már fekvenyomásban is! Igazolt sportolóink a száz év alatt 
megszámlálhatatlan sikert értek el a BTC sárga-kék színeiben, megyebajnokságokat 
nyertek, többen országos hírnévre is szert tettek, tiszteletbeli elnökünknek, Gáspár Jani 
bácsinak – aki csaknem minden sportágban kipróbálta magát, és mindenhol sikerrel – 
több érme és kitüntetése van, mint egy szovjet tábornoknak. Ezek a medálok és trófeák 
jelképezik száz esztendő bicskei sportolóinak minden erőfeszítését, amelyekből meg-
annyi nagyszerű sportélmény, közösségi emlék fakadt. Nem könnyű számba 
venni minden sikert, inkább csak csemegézgetünk belőle – lecsippentünk 
néhány szemet a sportsikerek szőlőfürtjéről tudván, hogy az egész lugas 
hasonlóan édes szemeket rejt. Ezért kértük fel ezen centenáriumi kiadvány 
összeállítására a világhírű FourFourTwo magazin magyar kiadásának 
munkatársait, akik a folyóirat már jól bevált állandó rovatain keresz-
tül mutatják be Önöknek a Bicskei TC múltját, jelenét és jövőjét. 
Felkeresték a VIP-páholyban Tessely Zoltán polgármester urat, 
anekdotákban bővelkedő pályakép bemutatására kérték fel két 
tiszteletbeli elnökünket, Báder Tóni bácsit és Gáspár Jani bácsit, 
BTC-tudáspróbát rendeztek egy szurkoló és egy játékos kö-
zött, összehasonlították a régi és új mezünket, bepillantottak a 
klubházba, utánanéztek, mi miért van a címerünkön, lerajzolták 
az egyik legemlékezetesebb gólunkat, vagy előástak néhány 
emlékezetes történetet. És a jövőről sem feledkeztek meg, a 
bicskei Németh Erik – aki futballakadémistaként ma a magyar 
labdarúgás egyik reménysége – bemutatásával egyúttal arra is 
emlékeztetnek bennünket, hogy már a sikeres jövő megalapozásán 
kell dolgoznunk. Ebben is nagy segítségünkre van a szomszédos Fel-
csúton működő Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, amelytől szakmai és 
anyagi segítséget kapunk évek óta, és remélhetünk a jövőben is.
Erről sem feledkezhetünk meg, mikor az újabb száz, sikerekben gazdag évre 
ürítjük poharunkat! 

Széplaki Árpád
a Bicskei Torna Club elnöke

   A BICSKEI TC VEZETŐI

Sportszázad

Németh Tibor
elnökségi tag

Báder Antal
tiszteletbeli elnök

Gáspár János
tiszteletbeli elnök

Tessely Zoltán
elnökségi tag

Csörgöl Ákos
gazdasági vezető

Szigeti Imre
elnökhelyettes

Klébert Enikő
elnökségi tag

Tóth Attila
labdarúgószakosztály-vezető

Nagy György
technikai vezető

Venczel József
Felügyelő Bizottság vezetője



 [ Mesék nagy gólokról ]

SZEKERES GÁBOR
gólja a Csákvár ellen, 1995
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A száz év 
történetében sok 
nagy meccset és 
egyéniséget tartanak 
számon, nem volt 
könnyű kiválasztani 
egyet-egyet, de 
megpróbáltuk

MESTER-
HÁRMAS
BICSKEI TC

Az edző
Bacsa László

A háború utáni bicskei futballélet meg-
kerülhetetlen szereplője, aki nemcsak 
edzőként, de támogatóként is segítette 
a csapatot, saját zsebből fizette a győ-
zelmek utáni vacsorákat is. Több perió-
dusban csaknem 30 évig szolgálta a 
BTC-t. Csak Fertői Gyula hasonlítható 
hozzá.

A játékos
Hajas Ferenc

Az 1947-es születésű balösszekötő a 
kezdetektől Bicskén futballozott, s bár 
tett egy-egy rövid kitérőt Óbarokra, majd 
a Magyar Kábelhez és a KOMÉP-hez, pá-
lyafutása nagy részét a BTC-ben töltötte. 
A ’70-es években rettegtek tőle a me-
gyei csapatok kapusai, a Toldinak lőtt 30 
méteres gólja máig emlékezetes.

A meccs
Sárbogárd–BTC, 1979

A kiesés elkerüléséért ment a harc, 2–1 
volt a Sárbogárdnak, húzták az időt, a 
labdaszedő rugdosta el a labdát, nem 
adta vissza. Juhász Ferenc fellökte, erre 
kitört a tömegverekedés, a meccs félbe-
szakadt, és szurkolói rendbontás miatt a 
Bicske kapta a két pontot, így maradt 
bent.

A Csákvár elleni mérkőzések 
mindig is óriási presztízsű, 
harsogó felvezetésű nagy 
rangadók voltak Bicskén, ez 
volt a Váli-völgy egyik leg-
fontosabb összecsapása.

1995 tavaszán, midőn a 
Bicske története első idényét 
töltötte az NB III-ban, szintén 
óriási érdeklődés előzte meg a 
bajnoki találkozót a csákváriak 
ellen. A BTC-nek ekkor remek 
csapata volt, itt játszott a volt 

NB I-es Udvardi Endre és  
Plotár Gyula is, de elsősorban 
nem miattuk emlékezetes ez a 
Csákvár elleni 3–0-s győzelem 
1995. március 26-áról, noha 
mindketten betaláltak ezen a 
rangadón. 

A találkozó 25. percében, 
0–0-s állásnál Szekeres Gábor-
nál volt a labda a kezdőkör kö-
zelében, aki megcsinált egy 
cselt, majd elindult a kapu irá-
nyába. Tolt kettőt a labdán, 

kezdett már kissé jobbra sod-
ródni, amikor mintegy 30-35 
méterről váratlanul lövésre 
szánta el magát. A labda el-
lenállhatatlanul vágódott a 
hosszú felső sarokba, épphogy 
befért a ficakba a két kapufa 
találkozásánál, sőt: a hálót 
nem is érte, hanem a félkör 
alakú hálótartó vasban „flip-
perezett” kicsit, majd vissza-
pattant a mezőnybe.

„Nem vagyok biztos benne, 

hogy ez volt a valaha lőtt leg-
szebb gólom, de az biztos, 
hogy ezt emlegetik a legtöbb-
ször – mondja Szekeres. – A 
Csákvár elleni meccsek mindig 
fontosak voltak, rengeteg em-
ber kijött a mérkőzésre, óriási 
ünneplést csaptunk a három 
nullás győzelem után. Csak 
azt sajnálom, hogy azóta sem 
tudtam visszanézni ezt a gólt, 
nem tudom, van-e róla felvé-
tel. Megnézném nézőként is.”  
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[ VIP-páholy ]

Polgármesterként minden hazai fut-
ballmeccsen ott van a nézőtéren, és 
szurkol a csapatnak?
Sajnos ez távolról sem igaz. A sűrű hétköz-
napok és a nem ritka, kötelességszerű, 
hétvégi elfoglaltságok miatt legalább a 
vasárnapot igyekszem a családommal 
tölteni. Így a meccsekre csak akkor mehe-
tek, ha kimenőt kapok, vagy ha a lányok is 
elkísérnek. Így néha az is előfordul, hogy 
idegenbeli találkozón is megnézem a csa-
patot, ha valahol környéken játszik. Ha jó 
idő van, szerencsére nem nehéz kicsábíta-
ni a meccsre a kislányaimat, akik nagyon 
élvezik a hangulatot, meg hogy ilyenkor 
mindig van üdítő, szotyi, pisztácia, és 
most már nagyjából azt is sejtik, mi az a 
futballmeccs, miről szól az egész, leg-
alábbis hogy kétszer tizenegy ember 
játssza, és gólt kell szerezni. Három gyö-
nyörű lányunk van, de azért szeretnék 
már egy fiút is, akivel úgy lehetne együtt 
meccsre járni, hogy nem érezném úgy: 
csak én erőltetem a dolgot a családomra, 
amikor mérkőzésre hívom őket.

Ön nem bicskei születésű. Fel tudná 
idézni, melyik a legkorábbi bicskei 
sportélménye, amire vissza tud emlé-
kezni?
Mi szurkolók általában egy-egy szép gólra, 
egy különösen jó hangulatú meccsre, 
vagy a legnagyobb sikerekre emlékszünk 
vissza a legszívesebben. Szép gólokból 
szerencsére volt az elmúlt 12 évben is bő-
ven. Forró hangulatú meccsekből és azok 

következményeiből is. Sajnos. De az pél-
dául feledhetetlen érzés volt, hogy milyen 
remek hangulat volt a városban 2010-
ben, amikor oly hosszú várakozás után 
végre feljutottunk az NB III-ba.

Sportolt valaha, volt igazolt sportolója 
valamelyik egyesületnek?
Igen, serdülőben még igazolt futballista 
voltam, majd karatézni kezdtem, és jutot-
tam el a 8. kiuig, ezt pedig a néptánc irán-
ti, életre szóló elköteleződés követte. Bár 
tudom, ez sokak számára nem minősül 
sportnak, pedig higgyék el, nagyon sok a 
hasonlóság.

A futball mellett kedvel más sport-
ágakat is?
Fiatalabb koromban gyakran jártunk a ba-
rátaimmal vízilabdameccsekre és női ké-
zilabda-mérkőzésekre is. Bár be kell valla-
ni, oda leginkább a csinos lányok miatt…

Elárulhatja, hogy egyébként milyen 
szurkoló, a BTC-n túl melyik csapatért 
szorít?
Általában a politikusok titkolni szokták 
ezt, de én nyíltan vállalom, hogy gyerek-
korom óta Fradi-drukker vagyok, még 
édesapám vitt ki az első meccsekre. Vol-
tam sok kettős rangadón is a Népstadion-
ban, de a legemlékezetesebb, a számom-
ra feledhetetlen Pécs–Ferencváros Ma-
gyar Kupa-döntő volt. Fejér megyeiként 
ugyanakkor a Vidi sikeréért is mindig szo-
rítottam, és nem csak abban a dicsőséges 

európai kupasorozatban, a döntőig. Akko-
riban még igazi családi program volt a 
meccsre járás, ma már át kell gondolnom, 
hogy a lányaimat szabad-e kivinni egy NB 
I-es meccsre. Van kedvenc külföldi csapa-
tom is: mivel öt évig Londonban éltem, 
közvetlenül a Highbury mellett, nagyon 
megérintett az Arsenal szellemisége, az-
óta is figyelem az eredményeiket. A legfe-
lemelőbb, ha a nemzeti együttesért szur-
kolunk. Nagyon várom, hogy ’78 és ’86 
után végre ismét egy sikeres magyar válo-
gatottért szoríthassunk, talán most már 
elindul a magyar futball azon az úton, 
amely ehhez elvezethet.

Hogyan készül Bicske a BTC centenári-
umi ünnepségére?
Idén harmincegyedik alkalommal rendez-
zük meg a Bicskei Napokat, amely ezúttal 
két elkülöníthető rendezvénysorozatra 
oszlik. A május tizenhattól huszadikáig 
tartó időszakot kimondottan a BTC száz-
éves centenáriumának szenteljük: sport-
történeti kiállítást szervezünk, száz okle-

velet és emlékplakettet adunk át, lesznek 
sportversenyek gyerekek és felnőttek szá-
mára egyaránt, utcai kosárlabda, tenisz-
verseny, úszóverseny és vízilabda-bemu-
tató, női és férfi futballmeccsek, asztalite-
nisz, élősakk, szkanderverseny, 
kötélhúzás, a Városi Televízió pedig ünnepi 
összeállítással készül. Azt hiszem, jó pilla-
natban ért minket ez a centenárium: a fel-
csúti Puskás Akadémia nevében Mészáros 
Lőrinc elnökkel három éve kötött meg-
egyezésünk biztosítja a BTC jövőjét anya-
gilag és szakmailag. Nem csupán játéko-
sokat kapunk Felcsútról, de az ottani át-
alakítások révén immár lelátóval, 
székekkel, VIP-lelátóval és játékoskijáróval 
is gazdagodott a futballpályánk. Remél-
jük, a 2010-ben elkezdett műfüves nagy-
pályánk is elkészülhet a közeljövőben. A 
Puskás Akadémiával kötött szerződés új 
korszakot nyitott a bicskei sport életében. 
Száz év összes sikere és a hagyomány kö-
telez. Bizakodva tekinthetünk az újabb év-
század elé. Ahogy itt felénk mondják: Csak 
a Bicske!

„Szeretnék egy fiúgyermeket, 
akivel együtt szurkolhatunk”
Tessely Zoltán, Bicske város polgármestere ma is szívesen választja kikapcsolódásnak, 
hogy kilátogat a meccsekre

VILLÁMKÉRDÉSEK 

Ha egy időben a magyar 
válogatott Eb-döntőt ját-
szana, a Bicske pedig osz-
tályozót az NB I-be jutá-
sért, melyik meccsre men-
ne ki?
Megoldanánk, hogy ne le-
gyen egy időben, de ha még-
is, akkor Bicskére. Egy valami-
revaló polgármesternek köte-
lessége részt venni egy ilyen 
jelentős helyi eseményen.

Szép a bajsza. Ki volt  
a kedvenc bajszos 
futballistája?
Fazekas Laci, bár 
ő éppen a Fradit 
szomorította 
gyakran, de 
a váloga-
tottban 
imádtuk a 
gólérzékeny-
ségét.

Mivel jutalmazná  
a futballcsapatot, ha 
egy szép napon Ma-
gyar Kupát nyernének?
Nem vagyunk bővében 

a pénznek, de azért 
kitalálnánk valami 
pénzjutalmat, és 
a játékosoknak 

néhány közintéz-
ményben ingyenes-

séget biztosítanánk.
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Már a lányok is
lassan ráéreznek 

a futball lényegére



SZURKOLÓ VS. JÁTÉKOS
Kiss Csaba személyi bankár  

Sándor Lászlóval, a BTC kapusával  
mérte össze a tudását

Milyen sportágban ért el országos bajnoki 
címet 2011-ben a bicskei Havai Viktor?

Mi volt az első bicskei focipálya helyén 
korábban? (Állatvásártér.)

Mi a bicskei női focicsapat pontos neve?

Mire változott a BTC neve a háború után?

Kik vezetik a focicsapat házi góllövőlistáját 
most, a centenáriumi évben?

Tudom, fekvenyomásban!

Vízmű?

Fatál Team.

Ezt nem tudom, mióta az 
eszemet tudom, BTC.

SZOROS CSATÁBAN A SZURKOLÓ 3–2-RE GYŐZÖTT A KAPUS ELLEN

Fekvenyomásban.

Laktanya? Temető?  
Nem tudom.

Talán Amazonok?

Ez nehéz kérdés,  
nem tudnám megmondani.

Szentjobbi és Kőbányai.

Kiss Csaba
személyi bankár

Sándor László
kapus

4

8

4

8 8

8

4

8

4 4
Szentjobbi István  

és Kőbányai Ricsike.

„Futballoztam és atletizáltam, így Janival minden fronton szembe találtuk magunkat”
A két tiszteletbeli elnök, Gáspár János és Báder Antal egykor egymás ellen küzdött  
a Bicske–Etyek meccseken, manapság, túl a nyugdíjkorhatáron, pingpongban csapnak össze

MÉG NE OLTSD LE A LÁMPÁT! — OLVASNI AKAROK...
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Ötvenhét éve, 1955. augusztus 
elsejétől vagyok a Bicskei TC 
klubtagja, nem hiszem, hogy 
találnának nálam régebbi klubtagot. 
Futballistaként és atlétaként kezdtem, 
és rögtön megtudtam, hogy mennek 
a dolgok a futballban: 1957-ben a 
székesfehérvári Vadásztölténygyár 
ellen játszottunk az NB II-be jutásért. 
Az első meccset kettő nullra nyertük, a 
másodikat elveszítettük három nullra, 
a harmadik, mindenről döntő meccsen 
pedig kaptunk két garnitúra mezt a 
fehérváriaktól, mert veszítettünk…

Nehéz volt döntenem a futball 
és az atlétika között, de mivel a 
futball miatt folyton megsérültem, 
inkább arról mondtam le. Közép- és 
hosszútávfutó voltam, edzőm az a 
Szentgáli Lajos volt, akiről a mai napig 
sokan tudják, hogy egykor 1:47.1 alatt 
futotta a nyolcszáz métert. 1956-
ban megnyertem a megyei atlétikai 
versenyt ezer méteren. Nyolcszáz 
és ezerötszáz méteren többszörös 

abbahagytam, asztaliteniszben lettem 
megyebajnok és megyeválogatott, 
majd a versenytáncban is kipróbáltam 
magam. 2005-ben választottak 
a BTC tiszteletbeli elnökévé. Most 
nyugdíjasként is még dolgozom, 
bádogos és lakatos vagyok, és persze 
énekelek a kórusban, ha ezt még nem 
mondtam volna. Egész életemben 
a mozgás szerelmese voltam, van 
tüdőm hozzá.

megyebajnok és megyeválogatott 
voltam. Katonakoromban az Újpesti 
Dózsa színeiben versenyeztem, négy 
országos BM-bajnokságot nyertem.

Nagyon szerettem a maratoni 
futást. Úgy gyakoroltam, hogy 
Bicskéről felszaladtam a Népligetbe, 
Budapestre, másnap pedig vissza 
Bicskére. Olyan is volt, hogy 
Biatorbágynál lerobbant a vonat, 
én meg hazaszaladtam. 1965-
ben tizenharmadik lettem az 
országos maratonifutó-versenyen. A 
Népstadionból kellett elfutni Fótig, és 
vissza, ez volt a táv. Egész nap nem 
vettem magamhoz semmi enni- és 
innivalót, visszafelé megállított egy 
mezőőr, és a kezembe nyomott két 
érett paradicsomot. Soha olyan finom 
nem volt még paradicsom!

Harmincegy éven át, 1955-től 
1986-ig voltam a Bicskei TC igazolt 
sportolója. Miután a futballt 1964-
ben, az atlétikát pedig 1967-ben 

GÁSPÁR JÁNOS

GYŐZTES
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„Futballoztam és atletizáltam, így Janival minden fronton szembe találtuk magunkat”
Etyeki származású vagyok, sportolni 
sokáig csak ellenfélként jártam 
Bicskére. Futballoztam és atletizáltam, 
így Janival minden fronton szembe 

találtam magamat. Azóta is, amiben 
lehet, összemérjük a tudásunkat. Emiatt 
tört el a lábam is legutóbb. Öregfiúk 
pingpongmeccset játszottunk egymás 
ellen egy műhelycsarnokban, és hogy 
ne kelljen lehajolni a labdáért, mindig 
nekirúgtam a falnak, és a visszapattanót 
kézzel elkaptam. Belerúgtam a kőbe, 
eltört a lábam, ez is mind miattad van! 
(„De nem hagytalak magadra, vittem 
neked gyógyszert a kórházba!” – védi 
meg magát közbeszólva Gáspár János 
nevetve).

Az én legnagyobb futballélményem 
az 1986-os magyar–brazil. Akkor 

még az egyes út mentén nem 
Bicskén, hanem Herceghalomnál 
volt a fogadóm, és azonnal nagy 
üzleti ötletem támadt a meccs után: 
fasírt, kenyér, savanyú uborka, sör 
volt a menü, a hazatérő boldog 
szurkolók nem fértek be a parkolóba, 
kilométereken át állt a sor az 
országúton.

Először felkértek, hogy támogassam 
a klubot, majd elnöknek is 
megválasztottak, amikor feljutottunk 
az NB III-ba 1994-ben. Elnökként 
mindig nagy ellensége voltam a 
bundázásnak. Egyszer a Pusztaszabolcs 
ellen a feljutásért játszottunk a megyei 
másodosztályból az elsőbe. Bementem 
a vendégöltözőbe, mondtam a 
gyerekeknek, hogy bundáról hallani sem 
akarok, csak szeretném megerősíteni, 
hogy kinn már fő a bográcsban a hús, 
folyik a sör, mindenki a vendégünk a 
meccs után, de lehetőleg ne menjen 
szomorúan haza a nép. Nem ment.  

1993 és 1996 között minden év 
augusztusában megrendeztük a 
Báder-kupát. Négyes torna volt, 
amelyen mindig szerepelt két NB I-es 

klub, a környékbeli települések csapatai 
pedig selejtezők után juthattak be a 
másik két helyre. Játszott itt a nagy Fradi 
Dzurjákkal, Telekkel, az MTK, a Haladás, 
a Győr vagy a Tatabánya is, fantasztikus 
volt a hangulat (fotó balra).

Egyszer a fogadómban vacsorázott a 
bicskei futballcsapat, és felajánlottam 
egy ötliteres pezsgőt annak, aki 
a legtöbb fekvőtámaszt tudja 
megcsinálni. Jani már nyugdíjas volt, 
de ő is mindenképpen be akart szállni. 
Neki könnyítésként megengedtem, 
hogy a lépcsőfokon csinálja, ne a földön. 
Csinált derekasan vagy hetvenötöt. 
Másnap reggel hívtam, de a felesége azt 
mondta, ágyban fekszik, szívinfarktusa 
volt, kinn van nála az orvos. Mondom, 
infarktus az apja f…át – ahogy sejtettem 
is, kiderült, hogy izomláza van… Azóta 
hagyomány, hogy ha futballcsapat 
vacsorázik nálunk, kötelező a 
fekvőtámaszverseny.

2000-ben választottak tiszteletbeli 
elnöknek a BTC-nél. Ott vagyok minden 
meccsen, ma már a Bicske–Etyek 
összecsapásokon azt kiabálom: Etyeki 
borhamisítók!

BÁDER ANTAL

DRESSZTESZT: 
BICSKE

BICSKE-MEZ 1983

Nagyon kellemes viselet volt, és nem 
is nézett ki rosszul. Könnyen azonosít-
ható volt, hogy mi vagyunk a bicskei 
csapat, kifejezte a közösséghez tarto-
zást. Érzelmileg nagyon kötődöm ah-
hoz a dresszhez, nem véletlenül őriz-
tem meg, noha a mai mezek már mi-
nőségileg sokkal jobbak.

OSZTÁLYZAT ●●●●●

BICSKE-MEZ 2012

A mai dresszt is nagyon szeretem, 
sőt gyakran viselem is, mert a mai 
napig játszom a bicskei kispályás 
öregfiúkcsapatban. Ez a centenáriu-
mi mezünk remekül sikerült, hűen 
képviseli százéves egyesületünket. 
Jó az anyaga, kellemes viselet, és 
szép is.

OSZTÁLYZAT ●●●●●

Az ítész Nagy György, aki 1975 és 1989  
között játszott ott

Iski Gábor
2012

Nagy György
1983

A sportszeretet évszázada
Sporttörténeti kiállítás a bicskei Petőfi Művelődési Központ színház- és kiállítótermében.

A kiállítás 2012. május 16-tól június 10-ig tekinthető meg
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DÖME  
LÁSZLÓ

a kézilabda-szak-
osztály volt vezetője

Legemlékezetesebb 
BTC-élménye?

MÉSZÁROS 
LŐRINC

a Puskás Akadémia 
elnöke, főtámogató

KŐBÁNYAI 
RICHÁRD

a BTC  
futballistája

VALENCSIK 
MELINDA

a női futballcsapat 
csékája

Kedvenc bicskei 
bevásárlóközpont-
ja? CBA, TESCO, 
SPAR vagy Lidl?

Egy meccsünk a közelmúlt-
ból, amelyen itthon négy 
egyre vertük a Pálhalmát, és 
megmutattuk, mire va-
gyunk képesek.  

A TESCO, mert ott minden 
egy helyen van.

Az előző idényben a Száz-
halombatta elleni kettő 
egyes győzelem, mert akkor 
nyertünk először, és első 
gólomat rúgtam.

A Lidl, mert ugyanolyan 
színei vannak, mint a BTC-
nek: sárga-kék.

Amikor az ezredfordulón egy 
osztályban szerepeltünk, 
óriási rangadókat játszottunk 
egymással, nem ritkán közel 
kétezer néző volt kint ezeken 
a meccseken.

Nem járok vásárolni, de a fele-
ségem a SPAR-t és a CBA-t 
preferálja, amik egyébként az 
Akadémia hűséges támogatói.

Az egykori Báder-kupák, 
amelyek majálisszerű nép-
ünnepélyek voltak, remé-
lem, feltámasztják a hagyo-
mányt.

Valamikor nekünk is volt 
élelmiszerboltunk, de éppen 
a multik miatt adtuk fel. Az-
óta főleg a CBA-ba járunk.

Bicskétől  
a Wembleyig
„Sohasem felejtem el, hogy Bicskén 
indult a pályafutásom” – mondta 
2011-ben a FourFourTwo-nak  
Kassai Viktor játékvezető, alig né-
hány nappal az után, hogy a Barce-
lona–Manchester United BL-döntőn 
bíráskodott a futball szentélyében, a 
londoni Wembleyben. 
Az azóta már az IFFHS által a világ 
legjobb játékvezetőjének is megvá-
lasztott Kassai 1999 óta NB I-es és 
2003-tól FIFA-játékvezető, ám pálya-
futása legelső mérkőzése egy Szárli-
get–Óbarok találkozó volt, a bicskei 
járásban. Játékvezetői engedélyét is 
Bicskén szerezte, itt végezte a bírói 
tanfolyamot, és vizsgázott a szabá-
lyokból. „1990-től Buzál Imre foglal-
kozott a játékvezetéssel a bicskei 
körzetben, ahol megtettem az első 
lépéseket. Karrierem első két évében 
nagyon fontos volt, hogy megszok-
jam a légkört, ami után könnyebb 
volt megyei szinten fújni” – mondta 
Kassai lapunknak. A 2008-ban olim-
piai döntőt, 2010-ben vb-elődöntőt, 
2011-ben BL-döntőt vezető, és az 
idei Európa-bajnokságon is szerep-
hez jutó játékvezető nemcsak sza-
vakban nem feledi, honnan indult: 
hagyományosan elfo-
gadja a meghívást a 
felcsúti nemzetközi 
U17-es tornára, a PUS-
KÁS-SUZUKI 
KUPÁRA is, 
ahol az idén 
már ötödször 
bíráskodott.

FELELJ 
ERRE IS!
Sportemberek
a fociról és  
a hétköznapokról

BICSKEI 
BERTALAN
egykori válogatott kapus, 
szövetségi kapitány

TESSELY 
ZOLTÁN

Bicske 
polgármestere

[ Genius loci ]

Melyik megyében található Bicske?

Pest megye. De az sincs kizárva, hogy Fejér. 
Valamelyik a kettő közül. (Fejér.)

Mióta város Bicske?

Húsz-huszonöt éve.
(1986 óta.)

Hány lakosa van nagyjából Bicskének?

Úgy tizenötezer körül.
(11 500.)

Melyik osztályban szerepel a bicskei futballcsapat?

Az NB III-ban.
(NB III.)

Járt-e már Bicskén?

Sokszor vacsoráztunk a Báder fogadóban. Csaknem öt éve 
voltam legutóbb, a kölni főiskola szakmai igazgatójával.

Hányszor volt Magyarország szövetségi kapitánya  
Bicskei Bertalan?

Kétszer biztos volt. Maradjunk ennél.
(Kétszer.)

 Melyik ország szövetségi kapitánya volt utoljára?

Valamelyik távol-keleti vagy arab országé. (Libéria.)

Játékosként milyen poszton játszott?

Kapus volt.
(Kapus.)

Ki ellen játszotta egyetlen válogatott meccsét Bicskei?

Egy sokat emlegetett meccs volt, talán akkor nem jutot-
tunk ki a vébére. A svédekre tippelnék. (Svédország.)

Milyen sikert ért el a magyar ifjúsági válogatott 
edzőjeként Bicskei?

Európa-bajnokságot nyert valamikor a nyolcvanas 
években. (Európa-bajnok, 1984.)

0–1

1–1

2–2

3–3

4–4

VS
Az FFT népszerű rovatában a 2010. decemberi számban a Bicske város nevét 
a vezetéknevében viselő világhírű futballszakembert kérdeztük a településről és viszont: 
a polgármestert Bicskei Bertalanról, aki azóta, 2011. júliusában elhunyt.

A VETÉLKEDŐ VÉGEREDMÉNYE 4-4 LETT

Bicskei vs. Bicske
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Az első magyar élvonalbeli bajnok-
ságot a BTC nyerte meg… Nem vicc, 
noha ekkora futballsikereket való-
ban nem értek el Bicskén, az a Buda-
pesti TC volt. De a százéves Bicskei 
TC története sem szűkölködik szép 
sikerekben.

A Bicskei Torna Club Fejér megye 
egyik legrégibb sportegyesülete, 1912-
ben alapította Prockl Gyula, első elnöke 
Szeifhardt Vilmos volt, kezdetben a pi-
ros és a fehér voltak a klub színei, ké-
sőbb vették fel a városi címerre utalva 
a máig használatos sárga-kéket. 

Elsőként a labdarúgó-szakosztály 
alakult meg, midőn a régi állatvásár-
tér futballpályává változott. Első 
meccsét odahaza a Mány ellen ját-
szotta az együttes, és a krónikák őrzik 
az őscsapat felállását is: Sarlós–Rein-
hardt, Bacsa–Varga, Richter, Horváth 
M.–Rudrich, Szőnyi, Bócsa, Kővágó, 
Czettner.

Az 1930-as évekig a labdarúgás ját-
szotta a főszerepet a település sport-
életében, annak ellenére, hogy a foci-
pályát csak 1939 után füvesítették, és 
a ’40-es évek elejétől volt zuhanyzó is 
az öltözőben. A füvesítés egyébként 
eleinte komoly konfliktusokat okozott, 
mert a pálya gondozója és teljhatal-
mú ura, „Pepi” bácsi, azaz Kratochwill 
József állatai a hosszú szálú füvet sze-
rették, a futballisták viszont a rövidet, 
így gyakran nekik kellett meccs előtt 
kaszával nekiállni a pályának, hogy 
használható legyen.

Az együttes 1935-ben a Közép- 
magyar Alszövetség bajnokságában 
indult, és 1936-ban közel is állt a baj-
nokság megnyeréséhez, de az idény 

hajrájában néhány kulcsjátékost be-
hívtak katonának, így csak a második 
helyet szerezhette meg. Ekkor szere-
pelt a futballcsapatban a bicskei sport 
első igazán nagy közönségkedvence, 
Horváth „Domi” László, aki szinte min-

den poszton, a kapustól a védőn át a 
csatárig, mindenhol remek teljesít-
ményt nyújtott; akik látták játszani, 
meggyőződéssel állították, hogy or-
szágos hírű, akár válogatott játékos is 
lehetett volna belőle.

A háború után a Bicskei TC nevet vál-
toztatott: BTC-ből BISE lett (Bicskei 
Iparosok Sport Egyesülete). A megyei 
futballban szép napok köszöntöttek az 
egyesületre Bacsa László edző vezeté-
sével, aki nemcsak tréningezte, anya-
gilag is támogatta a csapatot, a Fejér 
megyei kupasorozatban az NB II-es 
székesfehérvári ARAK-ot is kiverték, és 
döntőbe jutottak, ekkor született az a 
szurkolói rigmus, miszerint „nem le-
het, nem lehet a BISE-vel kikukoricáz-
ni.”

Az ’50-es, ’60-as évek „szerethető” 
csapatát a többször visszatérő Bacsa 
László és a Tatabányáról érkező siker-
edző, Fertői Gyula alapozta meg, de 
aztán a „működő szocializmussal” 
együtt szép lassan hanyatlani kezdett 
a bicskei klubfutball is.

A korábban járási székhelyként mű-
ködő település 1986-ban városi rangot 
kapott, majd a rendszerváltás idején 
egyre több magánvállalkozó kezdte 
támogatni a csapatot, amely Szigeti 
Imre klubelnök idején olyan korábbi 
NB I-es sztárokat is tudott igazolni, 
mint a  
Tatabányáról érkező, csaknem 300 él-
vonalbeli szerepléssel büszkélkedő  
Udvardi Endre vagy Plotár Gyula, és 
1994-ben, az egykori újpesti legendá-
val, Nagy Lászlóval a kispadon, törté-
nete során először szerepelt az NB III-
ban, ahol – néhány hányatott év után 
– most is szerepel. Története legkivá-
lóbb helyezését a centenáriumi év 
hajnalán, a 2010–2011-es idényben 
érte el, amikor ötödik helyen végzett 
az országos harmadosztály Duna-cso-
portjában.

BICSKEI TC

SPORT MÍNUSZ FUTBALL

Természetesen a bicskei sportélet 
sem csak a futballról szól, sőt: szá-
mos más sportnak is igen komoly 
hagyományai vannak a tizenkétez-
res településen. Már az első bicskei 
futballpálya mellett is volt két te-
niszpálya, valamint egy hússzor hat-
van méteres korcsolyapálya is épült, 
igaz, ez eleinte nem volt túl sikeres, 
mert nem állt meg rajta a víz. A te-
nisz viszont megkerülhetetlen sport-
ág lett Bicskén, a két világháború kö-
zötti sportélet helyi ikonikus alakja, 
Prockl Gyula szervezte meg a szak-
osztályt, a hasonló méretű vidéki te-
lepülések között példátlan módon 
hat teniszpálya is volt a ’30-as évek-
ben, a ’40-es években pedig Bicske 
már országos teniszközpont volt, in-
nen indult Erdődi Gyula pályafutása 
is, aki ké-
sőbb 15 
éven át 
volt a  
Magyar 
Tenisz-
szövetség 
elnöke. 

A fut-

ballpálya körül futópálya, magas- és 
távolugróhely is épült, így az atlétika 
is fontos sportággá vált. Gáspár Já-
nos országos hírű közép- és hosszú-
távfutó volt, ő nyerte meg 1956-ban 
az első megyei atlétikai versenyt 
1000 méteren (később az Újpesti 
Dózsa színeiben négyszer szerzett 
országos BM-bajnoki címet), de ma-
ratoni futásban is ért el országos 13. 
helyezést 1965-ben. Sokoldalúságá-
ra jellemző, hogy asztaliteniszben is 
megyei bajnok volt, játszott a fut-
ballcsapatban, és versenytáncos is 
volt, míg a futópályán nagy riválisa, 
Juhász  
Ferenc a bicskei ökölvívóélet egyik 
meghatározó alakja lett.

A bicskei sport legutóbb 2011 no-
vemberében 
adott orszá-
gos bajno-
kot, amikor 
Havai Viktor 
fekvenyo-
másban 
lett Ma-
gyarország 
legjobbja.

[ Klubház ] CÍMEREZÉS
A Bicskei TC címere nincs túlbonyo-
lítva, más oldalról nézve azt is 
mondhatjuk: letisztult jelkép. A sár-
ga és kék sávok természetesen a 
klubszínekre 
utalnak, ezt 
a színössze-
tételt csak a 
két háború 
között vette 
fel a klub az 
eredeti piros-
fehér helyett. 
Az 1912 az ala-
pítás éve, a fut-
ball-labda pedig arra utal, hogy e 
településen is a labdarúgás a domi-
náns és legnépszerűbb sportág. A 
centenáriumra megújult a címer, 
mert a klubvezetők szerették volna 
kissé izgalmasabbá tenni, így a 
pajzs jobb oldali felének sárga-kék 
sávjai kettős keresztté alakultak át, 
utalva egyrészt a város keresztény 
hagyományaira, másrészt a magyar 
nemzeti címerre.
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100 ÉVES A BTC

TEHETSEGGYANUS
Németh Erik, 
Puskás Akadémia
Született: Budapest, 1996. február 7.
Posztja: csatár

Futball a BTC-ben: Nyolc és tizenegy 
éves korom között, aztán kerültem 
Gárdonyra, onnan pedig Felcsútra, az 
akadémiára.
Bicskei edzőid: Legelőször Ágoston 
László, majd Klopfer Endre, utóbbinál 
még kapus is voltam.
Legszebb bicskei emlékek: Egyszerre 
két csapatban futballoztam, az U13-
asban csatár voltam, a serdülőben, 
a tizenhat-tizenhét éveseknél pedig 
kapus.
Bicskei sikereid: A Gárdonyba igazo-
lásom előtti napon a serdülőcsapattal 
megnyertük a megyei serdülőbajnok-
ságot, és én lettem a legjobb kapus.
Kedvenc csapatod: Barcelona. Nagyon 
tetszik sokpasszos játékuk.
Erősségeid: Fejjáték. Gólérzékeny 
vagyok.
Gyengeségeid: Bal lábbal még nem 
tudok mindent, ami jobbal már megy. 
A cselezőkészségemet is szeretném 
fejleszteni.
Egy kicsit úgy játszom, mint… Zlatan 
Ibrahimovic.
Szép emlékek: Az idén tavasszal 
Moldovában az U16-os válogatottal 
megnyertünk egy nemzetközi négyes 
tornát, két meccsen három gólt rúg-
tam. A legutóbbi télen pedig egy edző-
meccsen tíz gólt szereztem.
Rossz emlékek: 2011-ben a Nike-kupa 
európai döntőjében tizenegyesekkel 
kaptunk ki a Fenerbahcétól, és így 
nem jutottunk el a manchesteri világ-
döntőre.
A legjobb játékos, akivel játszottál:  
A felcsúti Koronczi Bence. Ha így foly-
tatja, még nagyon sokra viheti.
A legkeményebb ellenfél: Kecskés 
Ákos, az Atalanta belső védője. A Tisza 
Volánban futballoztam ellene.
Akivel nagyon szeretnél játszani: 
Xavival a Barcelonában, ő ki tudna 
szolgálni…
Ha nem futballista lennél: Erre gon-
dolni sem merek…
Mondj valamit, amit nem tudnak 
rólad! Meccsek előtt mindig keresztet 
vetek, abban a pillanatban, amikor a 
pályára lépek.
Írd le magad öt szóban! Vicces, céltu-
datos, barátságos, kitartó, szorgalmas 
(a fociban).
Öt év múlva… Valamelyik első osztályú 
külföldi csapatban szeretnék játszani.

A LILA ING BOSSZÚJA
A két háború között volt a BTC-nek 
egy vezérszurkolója, Szabó Károly ka-
lapos, aki Linkes becenévre hallgatott, 

és aki bármikor késznek 
érezte magát, hogy 
levezesse a meccset, ha 
a szövetségi bíró nem 
érkezett meg, vagy ha 
edzőmeccset játszott 
a csapat. Egy ízben 
Sóskúton ő fújta a sípot. 
Az utolsó percig nem 
is volt semmi baj, akkor 

azonban – jogos volt-e, vagy sem, 
nem tudni – tizenegyest ítélt a Bicske 
javára. A hazaiaknak nem tetszett az 
ítélet, előbb csak bekiabáltak, majd 
egy tagbaszakadt szurkoló átlépett a 
korláton, kezében egy nagy fürt – szü-
reti időszak volt – lila otelló szőlővel, 
odalépett a bíróhoz, és a szőlőt 
szétkente az arcán. Szép fehér inge 
egyből lila lett. A bicskei szurkolók 
egy teherautó ponyvája alatt inkább 
hazamenekültek, ám a következő al-
kalommal, amikor a sóskútiak Bicskén 
vendégeskedtek, a szépszámú bicik-
livel érkező vendégdrukker hazafelé 
már tolni kényszerült a biciklit… Ez volt 
a lila ing nemes (?) bosszúja.

NYAKKENDŐHÖZ AZ ÖLTÖNYT
1966-ban egy idegenbeli bajnoki 
mérkőzés után – mind a felnőtt, mind 
az ificsapat győzött – a legendás 
edző, Bacsa Laci bácsi meghívta 

a társaságot Velencén a  
Halászcsárdába. Egyszer 
csak rohan be az egyik 
ifista, hogy azonnal 
cselekedni kell, mert 
„ütik a Jakabékat”. Ju-
hász „Csoszár” Ferenc a 

BTC igazolt bokszolója is volt, azonnal 
harcképtelenné tette a legerősebb 
helyi vagányt, egy másiknak Bacsa 
Laci bácsi utánanyúlt, de az kitépte 
magát a szorításból, a nyakkendője 
viszont sértetlenül az edző kezében 
maradt. Bacsa ennyit mondott: „No, 
most csináltathatok egy új öltönyt 
ehhez is!”.

FEHÉR HOMOK
Bicske testvérvárosának, Tusnádfür-
dőnek a polgármestere, Albert Tibor 
2011 januárjában meghívta a csapa-
tot „magaslati edzőtáborba”. A BTC-re 
felkészülési meccs is várt a Tatrang 
ellen, amelynek elnöke, Kiss József épp 
akkor szerződtetett két nigériai labda-
rúgót, akik rövidnadrágban, atlétában 
léptek ki a mínusz 20 fokos hargitai 
télbe. Utóbb mesélték, hogy még meg 
is örültek a hónak, az ablakból nézve 
azt hitték, hogy fehér homok…

?VÁGOD
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