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- a pálya mellett elhelyezett reklámtáblán való megjelenés

- a következő kiadványunkban elhelyezett hirdetés

- Társasági Adó 

- a www.teskandkse.hu honlapon való banner hirdetés és 
logómegjelenés

- az Ön adójának 1 %-a

LET’S DO IT,
TESKÁND!

TÁMOGATÁSI 
LEHETŐSÉGEK:

Szívesen fogadunk nem anyagi jellegű támogatásokat is, amelyeket a napi 

feladatok fedezésére, a pályánk fenntartásra és elsősorban az utánpótlás 

támogatására használunk fel.

FUTBALL
 NEMZEDÉKÉT!

TÁMOGASSA



TÁMOGATÓK:

Elindult a következő bajnoki évad (2016/17), 
és a tavalyi évhez hasonlóan, idén is egy  
kiadványban szeretnénk megmutatni magunkat,  
bemutatni csapatainkat. A 2015-ös kiadvány nagyon  
pozitív visszhangot keltett, ezért úgy döntött a TKSE  
elnöksége, hogy hagyományt teremtve, naprakész 
információkkal látja el az érdeklődő lakosságot - le-
hetőséget adva sportolóinknak, szakembereinknek 
egy kis bemutatkozásra.
Célunk nem változott tavaly óta: sportolásra  
bátorítani minden korosztályt és nemet, hiszen 
a teskándi sportpálya szépsége, elhelyezkedé-
se szinte hívogat mindannyiunkat - sportortolni  
vágyókat, sportszerető barátokat, és nem utolsó 
sorban drukkereinket, akik szurkolásukkal, támo-
gatásaikkal lehetővé teszik, hogy egyesületünk  
hosszú távon is működőképes maradjon.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy támoga-
tóinknak megköszönjem évek óta tartó segít-
ségüket, kiemelve két legfőbb támogatónkat:  
Teskánd község Önkormányzatát és névadó  
szponzorunkat, a Technoroll Kft.-t - külön köszönet 
Tóth István Jánosné polgármester asszonynak és 
Béli György cégtulajdonosnak.

Kedves Olvasó!
Reméljük hasznos olvasmányt adunk a kezébe, 
de ha még több információra vágyik, látogasson el  
honlapunkra: www.teskandkse.hu illetőleg Facebook  
oldalunkra.

Minden egyesületi tagunk, sportolóink, szakem-
bereink, támogatóink, segítőink és az elnökség  
nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES 
SPORTSZERETŐ BARÁTUNK!

Sportbaráti tisztelettel: Bogár István
 TKSE elnök

Mi a kompresszortechnikához, 
tisztítás technikához, 
szerszámokhoz
valamint mindezek 
karbatartásához 
értünk, és... 

Zalaegerszegi üzlet:
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
hétfő-péntek: 8:00-16:30
szombat: 8:00-12:00

Nagykanizsai üzlet: 
8800 Nagykanizsa, Platán sor 4.
hétfő-péntek: 8:00-16:00
www. technorollshop.hu

SZERETJÜK
   A FOCIT.

A sport és a Teskándi Egyesület elhivatott támogatója a Let’s Do It Technoroll. Technoroll Kft.



„Labdarúgó pályafutásomat 1993-ban a ZTE FC serdülő 
csapatában kezdtem, majd 7 évet játszottam középpá-
lyásként a korosztályos csapatokban. 2001-ben elhagy-
tam nevelőegyesületemet és Bagodba igazoltam, ahol 
megyei III. osztályban bajnoki címet nyertünk.  
Az elkövetkező években több egyesületnél is játszottam: 
Andráshida (Megyei2 osztály, Bajnok) (Megyei1 osztály, 
Bajnok és 2.hely), Teskánd (Megyei1 osztály, 3.hely),  
Pacsa, Zalalövő, Rédics (Megyei2 osztály, 2.hely),  
Police Ola, Szepetnek, Wenigzell, majd Ausztriában  
töltöttem 4 évet, amely sikeres időszak volt, két csapattal 
is bajnoki címet ünnepelhettem (Unterlam és Burgauberg). 
Az ausztriai légióskodás után, szerettem volna edzőként 
átadni eddigi tapasztalataimat a fiatalabb korosztálynak, 
ezért boldogan vállaltam a Teskánd KSE U9-es csapatá-
nál az edzői feladatot, s így visszatérhettem játékosként is 
a korábbi kedvenc csapatomhoz. 
Edzőként 2000-2003 években irányítottam a teskándi Női 
csapatot, amely meghatározó volt pályafutásom során, 
hisz már akkor tudtam, hogy a későbbiekben megfelelő 
tudás és tapasztalat birtokában szeretnék majd ezzel fog-
lalkozni. 2002-ben az MLSZ D típusú edzői végzettséget 
szereztem. 

Végezetül nagyon örülök, hogy egy ilyen remek klubhoz 
tartozhatok, olyan edzőkkel dolgozhatok együtt, akiktől 
még többet tanulhatok és olyan vezetőkkel dolgozhatok 
együtt, akik támogatják és hisznek az utánpótlás nevelés-
ben. 
A 2015-2016-os szezonban, a Teskándi utánpótlás  
7-8-9 éves korosztályban remek csapatot hagytak rám a 
korábbi edző kollégák, amelyet irányításom alatt sikerült 
még egységesebbé tenni és ami a legfontosabb csapat-
ként éltük meg a kudarcot és a sikert egyaránt. 
A Bozsik fesztiválokon nagyon sok jó eredményt értünk el, 
de ami a legfontosabb a srácok megtanultak egymásért 
küzdeni a pályán és emelt fővel veszíteni, amely még erő-
sebbé formálta a csapatot. 
Köszönet a Szülőknek és a Vezetőknek, akik nélkül nem 
sikerült volna mindez! 
A 2016-2017-es szezonban teljesen új csapat formálódik 
az utánpótlás 7-9 éves korosztályban, sikeres együttmű-
ködésünknek köszönhetően a Teskándi Iskolával, bőven 
van jelentkező a jövő labdarúgó nemzedékéből. 
Sok sikert kívánok a labdarúgóknak, az edzőknek és a ve-
zetőknek egyaránt a következő időszakra!”

„1995. szeptember 1-én születtem Zalaegerszegen.  
4 évesen kezdtem el a labdarúgó pályafutásomat  
Páterdomb ovis csapatában. Később csatlakoztam a  
Zalaegerszeg utánpótlás csapatához, ahol U16 II. osz-
tály, U17 II. osztály (bajnokság megnyerése), U17. I. osztály, 
U.18 I. osztály és NB3-as csapataiban játszottam.  
2012-ben visszaigazoltam Páterdomb megye1-es csapa-
tához. Itt fél évet töltöttem el, 8 gólig jutottam 14 mecs-
csen. Még ebben a football évben kiigazoltam Ausztriába.  
16 meccsen 6 gólig jutottam. Edzői váltás miatt el kell jön-
nöm nyáron és ismét Páterdomb csapatába igazoltam.  
Ez a szezonom nagyon jól sikerült, hiszen megye2-es gól-
király lettem, 19 meccsen 42 gólig jutottam. Sajnos egy 
komoly sérülést szenvedtem, emiatt 10 hónapot kellett  
kihagynom. 2015 tavaszán tértem vissza, de ekkor már a 
nemesapáti csapatában. 12-szer léptem pályára, az úgy 
mond felhozó évemben, 6 gólig jutottam. 2015 nyarán  
Gellénházába igazoltam, amit nagyon élveztem, itt  
13 meccsen 9 gólig jutottam. Sajnos félévkor egy nagyon 
rossz döntést hoztam, kiigazoltam Ausztriába, amit utó-
lag nagyon bánok. Egyéb okok miatt menekültem onnan. 
Nyáron kaptam egy megkeresést Teskándról amire szin-

te egyből igent mondtam. Nagyon jól érzem magam itt 
és örülök, hogy ebben a családias légkörben focizhatok.  
Célom, hogy a csapattal minél jobb helyet érjünk el. 

Edzői pályafutásom: 2016 januárjában szereztem meg 
edzői végzettségemet, MLSZ Grassroots C diplomát. 
Edzői pályafutásom 2016 nyarán kezdődött a teskán-
di U11-es csapatában. Kis csapatom már részt vett egy 
Bozsik tornán, amin nagyon jól szerepeltünk. 
Nemrég kerültem a csapathoz, de egy nagyon ügyes és  
összeszokott csapat. Nagyon vártam ezt a feladatot, mert 
szeretem a kihívásokat és szeretném az eddig gyűjtött  
tapasztalatomat ilyen fiatalon átadni a még fiatalabbak-
nak. Későbbikben szeretnék egyre feljebb menni a létrán 
mind korosztályban, mind edzői végzettségekben.”

LUKI ANDRÁS PERGEL DÁVID

Tuboly Milán csatár
Kovács Gergő csatár
Péntek Kristóf középpályás
Dömök Kevin középpályás
Büki Bálint védő
Szemes Áron csatár
Molnár Bence középpályás
Szíjártó Nóra védő
Kovács Péter kapus
Dala Péter középpályás
Papp Levente védő

Tóth Balázs csatár
Gombkötő Ádám kapus
Lukács Benedek védő

Kapus: Rédl Nataniel 

Vedők: Horváth Dániel, Benkő Soma, Gyuk Ádám, 
Nagy Zalán, Szilvás Máté, Dobos Gergő 

Középpályások: Habara Kristóf, Tóth Bertold, 
Lipták Barnabás, Balázsi Zsombor, 
Kiss Csongor, Tompos Ábel 

Támadók: Büki Bence, Schulcz Gábor, 
Varga Benjamin 

U7
U9 U11



„27 éves vagyok, jelenleg Zalaszentgyörgyön élek.  
A futball iránti szeretetem több, mint 20 éve kezdődött.  
Teskándon – az akkor még NB III-as felnőtt csapat,  
NB II-es bajnokságba nevezett utánpótlásában – lettem 
igazolt labdarúgó. Több kisebb kitérő után, 2016 telén tér-
tem vissza nevelő egyesületemhez. Három évig működtem  
aktív játékvezetőként, így kicsit más oldalról is meg tudtam 
közelíteni a labdarúgást.  
Az utánpótlás nevelés nagyon fontos számomra, úgy  
érzem, jó viszonyt tudok kialakítani a gyerekekkel. Nagy 
megtiszteltetésnek tartom, hogy 2016 őszétől az U13-as 
csapat edzőjeként lehetőséget kaptam a vezetőségtől. 
Edzői képességeim fejlesztése érdekében, a 2016.  
szeptember 30-án induló MLSZ Grasroots ,C’ edzőképző 
tanfolyamra jelentkeztem.”

A csapat tagjai:
Nagy Marcell, Novák András, Gubás István 
Kasszián, Szabó Bendegúz, Ágoston Félix 
Sági Kornél, Dömök Erik, Nyirádi Gergely 

„1999-ben költöztünk családommal Teskándra.  
Itt kezdtem el labdarúgó karrierem is, itt mutatkoztam be  
először felnőtt csapatban is. 
Jelenleg a Megyei II. AF Páterdomb igazolt labda-
rúgója vagyok.  2008 szeptembere óta dolgozom a  
Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalba műszaki ügy-
intézőként. Jelenleg Zalaegerszegen élek feleségemmel  
Deák-Szalay Bernadettel, nevelt fiammal Benjáminnal 
és közös gyermekünkkel Zsomborral. 2015 nyara óta a  
Teskánd KSE női csapatának edzője vagyok.  Fontos, 
hogy amit kaptam a labdarúgástól, mind edzőként, mind 
vezetőként a legtöbbet tudásom szerint vissza tudjam 
adni. Nagyon jó a kapcsolat mind az edző kollégákkal, 
mind vezetőség tagjaival, munkámból adódóan pedig 
a falu lakosságával is, így büszke vagyok rá, hogy a  
Teskánd „család” tagja lehetek. 

Büszke vagyok az utánpótlás bázisunkra, ami a környé-
ken települési szinten egyedülálló.  Mindent meg fogok 
tenni, hogy az egyesületet mind szakmai tudásommal, 
mind vezetőségi tagként segíteni tudjam.”

DEÁK ÁDÁMSTANDI DÁNIEL

„A teskándi női csapat edzői feladatát 
2015 júliusa óta látom el. Elmond-
ható hogy előző bajnokságban a 
várakozásokon felül teljesített csapa-

tunk, hiszen a nagyon erős mezőny-
ben az előkelőnek mondható 6. helyet 

sikerült megszereznünk. Csapatunk a nyár folyamán 
átszerveződött Juni Bettina és Rózsás Kitti tanulmányaik 

miatt abbahagyta a labdarúgást, Csóbor Katalin eligazolt 
az újonc Nova együttesébe. 
Idei célunk is a csapatépítésé, egy még egységesebb 
még masszívabb csapat kialakítása, mely a jövőben akár 
meghatározó középcsapattá válhat a női bajnokságban.”

KERET:   
Kapus: Csillag Jessica Boglárka 
Védők: László Brenda Netta, Bedő Ágnes, 
Rinczki Alexandra, Iberhart Dóra, Farkas Ildikó,
Vass Emília Anna, Tóth Eszter 
Középpályások: Nyakó Rita, Németh Alexandra,
Lucz Vanessza, Horváth Melitta Dominika 
Csatárok: Bánfi Evelin, Borbély Elizabet, Balázs Laura

Távozók: Csóbor Katalin (ADA-Nova), Juni Bettina,  
Rózsás Kitti (abbahagyták a labdarúgást)
Érkezők: Horváth Melitta Dominika (Zalagrár-Pókaszepetk 
SE), Tóth Eszter (Zalaszántó SE)

„U-19-es csapatunk a 2015/2016-os 
évadban a bronzérmet szerezte meg 
Mándli Péter vezetőedző irányításá-
val. Nyáron Mándli Péter lemondott a  

vezetőedzői posztról, így én, Deák Ádám 
kerültem a csapat élére. Elmondható, hogy 

a csapat jelentős változáson ment át, hiszen 8-10 játékos 
távozott vagy hagyta abba, míg 8-an a serdülő csapattól,  
5 játékos más klubból került hozzánk, 2 játékos leigazo-
lása pedig folyamatban van, így elmondható, hogy nagy 
létszámú keret áll a bajnokságban a rendelkezésemre, 
melyet az 1-6. hely valamelyikére várok. Erős és kiegyen-
súlyozott a bajnokság, itt tulajdonképpen egy-két csa-
patot leszámítva, bárki megverhet bárkit. A felkészülés 
heti 3, most, hogy elrajtolt a bajnokság heti 2 edzéssel 

készülünk a mérkőzésékre. A csapat éhes a sikerre, min-
denki maximálisan odateszi magát, ezt mutatja az átlag  
15-18 fős edzéslátogatottság is. A csapat kerete szinte tel-
jesen megváltozott, így az első év itt is a csapatépítésé. 
Bízom a csapatomban és a legjobb eredmény elérésében.” 

KERET:  
Kapusok: Horváth Marcell, Dömötör Dániel 
Védők: Földesi Tamás, Boronyák Márk, Bogár Dániel,  
Málics Bence, Kóródi Gergő, Óházy Bálint, Ujj Gábor
Középpályások: Málics Marcell, Németh Krisztofer, 
Lapat Bence Károly, Cseke Tibor, Pánczél Ádám, 
Dobos Demeter Áron, Megyesi Xavér (felnőtt kerettag)
Csatárok: Vizsy Ádám, Horváth Marcell, Tarnai Balázs, 
Szabó Péter

Távozók: Bencsik Gergely (abbahagyta), Kósa  Nimród 
(Böde Se), Nyirádi Marcell (abbahagyta),  Bogár Krisztián 
(Megye III.), Németh Martin (Pölöske SE),
Pörzse Sándor (Megyei III.), Molnár Péter (abbahagyta),
Szekér Lóránt (abbahagta), Rózsa Bence
(Csonkahegyhát SE), Borbély Ádám (Böde SE),)
Érkezők: Vizsy Ádám (ZTE FC), Németh Krisztofer
(Tarr Andráshida SC), Lapat Bence Károly, Földesi Tamás,  
Szabó Péter ( mindhárman Páterdomb LSC), Deák Ádám 
vezetőedző, Pergel Attila technikai vezető (Páterdomb LSC)

NŐI
CSAPAT

U19

U13



„34 éves, házas, két gyermek édesapja vagyok.   
Labdarúgó pályafutásomat 1994-ben kezdtem a Bagod SC 
megyei 1. osztályú csapat serdülő korosztályában, ahol 
két évig játszottam, eleinte kapus, majd csatár posztokon.  
1996-ban keresett meg a teskándi csapat akkori vezeté-
se és átigazoltam. Az ifi csapatban kaptam lehetőséget, 
edzőm Pais Árpád vezetésével az 1998/1999-es bajno-
ki évben bajnoki címet ünnepelhettünk az ifi csapattal.  
Ezt követő évben felkerültem a felnőtt keretbe, ahol fia-
talként több mérkőzésen is szerepet kaptam (közben az 
ifi csapatban is játszottam). 1999/2000-es bajnoki évben 
a felnőtt csapattal bajnoki címet szereztünk. Az átszerve-
zés miatt fél évig NB II-ben szerepelt a csapat, ahol az 
ifiben és a felnőttben felváltva szerepelve folytattam a 
pályafutásomat. Tanulmányaimat megyén kívül folytatva 
úgy döntöttem, máshol folytatom pályafutásomat, ezért 
2011-ben eligazoltam, azonban a szívem mindig is ide 
húzott, ezért 2005-ben ismét engedtem a hívó szónak. 
Itt egészen 2011-ig szerepeltem, majd a több játékle-
hetőség reményében a Police-Ola csapatához igazol-
tam, ahonnan 2013-ban ismét visszavezetett az utam.  
Mándli Péter megkeresésre igent mondtam, valamint el-
vállaltam az U17-es csapat edzői teendőnek elvégzését. 
A következő időszakban hozzám került az U15-ös és az 
U13-as csapat is, közben MLSZ C típusú edzői végzett-
séget szereztem. 
Az átszervezések miatt az U17-es csapatból U16-os, az 
U15-ösből pedig U14-es lett. A klubnál végbement edzői 
változások miatt az idei évtől – labdarúgó pályafutásom 
mellett - csak az U14-es és az U16-os csapat edzői  

teendői tartoznak hozzám, azonban a Bozsik korosztálytól 
sem szakadtam el, hisz felkészítő edzőként részt veszek 
az edzések és a tornák lebonyolításában, szervezésében. 
Büszkeséggel tölt el, hogy nem csak helyi fiatalok szere-
pelnek szép létszámmal a csapatban, hanem a környező 
települések fiataljait is összefogjuk, sőt, még Zalaeger-
szegről és Söjtörről is többen járnak hozzánk heti több 
alkalommal.    
A tavalyi évben megyei 3. helyet szereztünk az U14-es 
csapattal, valamint az U16-os csapat is szépen szerepelt 
a bajnokságban. Szinte senki nem hagyta abba a labdarú-
gást és nem igazoltak el máshova, ez úgy gondolom egy 
jó visszajelzés az edző és a klub irányába is.  
Büszke vagyok továbbá arra, hogy olyan korosztályokat 
sikerült kialakítani, ahol nincsenek létszámbeli gondok, 
a gyerekek jól érzik magukat a foglalkozásokon. Ez nem 
jöhetne létre az elnökség, egyes szülők  és az edzőtár-
saim munkája nélkül. Külön szeretném megköszönni  
Mándli Péter edzőtársam munkáját, akitől sokat tanultam és  
remélhetőleg még fogok is, nem mellékesen az ő kérése 
indított el ezen a nehéz, felelősségteljes, azonban meg-
annyi szépséget adó és hordozó pályán.”

Továbbra is várjuk a focizni akaró fiatalokat
utánpótlás csapatainkba.
Kapcsolatfelvétel: 70-949-21-55

ZSUPPÁN KRISZTIÁN

„A 2016/2017-es szezonban az U14-es 
csapatban a 2003. január 1. után szüle-
tett labdarúgók szerepelhetnek. Sajnos 
a tavalyi U13-as csapatból csupán 4 (!) 

fő került hozzám, ezért igazolásokkal és 
korábbi labdarúgók újra aktiválásával sike-

rült kialakítani a keretet.  Ebben a korosztályban a csapa-
tok csökkentett pályán, csökkentett létszámmal játsszák 
a mérkőzéseket. Az U13-as csapatunkban az itt történt 
edzőváltás miatt jelenleg kicsi a létszám, ezért eddig  
onnan is nehézkesen tudtam pótolni a hiányt. 

A megyei csapatokat három csoportba osztották be, mi a 
Zalaegerszegi USC és a Police-Ola csapataival kerültünk 
össze.”

A csapat tagjai: 

Álló sor (balról):
Salamon Dániel, Németh Martin, Zsuppán Krisztián edző, 
Horváth Richárd, Bakonyi Bence, 

Ülő sor (balról):
Nyirádi Marcell, Horváth András, Sági Kornél, 
Varga Dominik
A képről hiányzik: Sárffy Benedek

„Ebben a szezonban egy szinte teljesen új csa-
patot kellett kialakítani, de az alap megvolt, hisz 
a tavalyi U16-os csapatban szerepelt 2001-es 
születésű és az előző szezonban sikeresen 

szerepelt U14-es csapatból egy ütőképes csa-
pat képe kezd kirajzolódni. Ebben az évben az 

U16-os csapatban már a 2001. január 1. után született labdarúgók 
szerepelhetnek. Csapatunk ebben a korosztályban is kivételes hely-
zetben van, hisz a 2001-ben és 2002-ben születettek összesen 19-en 
képezik a keretet, amely a megyében is egyedülálló. Ráadásul ez a 
korosztály a Bozsik tornákon is szépen és eredményesen szerepelt a 

korábbi években, nem beszélve a tavaly elért U14-es megyei 3. hely-
ről.  Az idény során a korábbi évekhez hasonlóan szeretném, ha a fia-
talabbak közül is többen bemutatkozhatnának a csapatban, így szokva 
hozzá a nagypályához, a nagyobb igénybevételhez. A szezonra heti  
2 edzéssel és edzőmérkőzésekkel készültünk, a munkát július  
második felében kezdtük el, a bajnokság pedig szeptember elején 
indult. Az idei évben a korosztályban három csoportot hoztak lét-
re, csapatunk az északi csoportba kapott besorolást, a Zalalövő,  
a Zalaegerszegi USC, a Tungsram, a Gellénháza, a Police-Ola és a 
Páterdomb csapatai mellé.”  

A csapat tagjai: 

Álló sor (balról): 
Mester Marcell, Varga Levente, Ágoston Károly (csk), Horváth Ben-
ce, Zsuppán Krisztián edző, Nagy Alexander, Luter Alfonz, Pánczél 
Máté, Dávid Dániel, Boronyák Tamás
Ülő sor (balról): 
Gombocz Péter, Borbély Dániel, Rinczki Krisztián, Hári Bálint,  
Dala Bence, Vass Balázs, Varga Szabolcs, Simán Mihály, Czupók 
Martin 
A képről hiányzik: Lelkes Marcell

U14

U16



PERGEL ATTILA
Idény elején érkezett Teskándra. 
Eleinte technikai vezetőként, de a 6. fordulótól 
az edzői feladatokat látja el. Több mint 10 éve  
edzősködik, jelenleg a Teskánd felnőtt férfi és a  
Göcsej SK női csapatát vezeti.  
Céljai a jó közösség kialakítása és a bajnokság-
ban elért minél eredményesebb szereplés.

MEGYE
1

Luki András
1982.04.15

középpályás
Ausztriából igazolt haza.
Szepetnek, Andráshida. 
Zalalövő, Pacsa, Rédics, 
Police-Ola, Bagod

Standi Dániel
1989.07.11.

középpályás
Ausztriából igazolt haza.
Szorgalmas, érdekli a lab-
darúgás másik oldala is,
jelenleg edzőképzőbe jár és az 
U13-as csapatunkat irányítja.

Vizsy Bence
1997.06.25.

támadó
ZTE-ben nevelkedett 
Fiatal tehetséges játékos, 
akinek még szép jövője lehet 
csapatunkban.

Gulyás Bálint
1988.09.14.

védő, Zalaszentgyörgy, Tungsram, 
Gellénháza, Kehidakustány, 
Csesztreg, ZTE, Jászapáti 
A védelem egyik megbízható  
pontja,aki a támadásokban is 
fontos szerepet játszik.

Sziráki Péter 
1982.05.19. 

védő, Csács-Nemesapáti, 
Andráshida, Pacsa, Felsőrajk, 
Sárhida 
A védelemben, rutinos 
játékosként magabiztosan 
mozog, jól olvassa a játékot.

Németh Norbert
1993.07.21.

csatár
14 éve az egyesület tagja, 
ifi bajnok és ifi gólkirály, fu-
tásteljesítménye egyedülálló

Pergel Dávid 
1995.09.01.

támadó, Ausztria, Gellénháza, 
Csács-Nemesapáti,
Páterdomb, ZTE 
Fiatal, gólérzékeny játékos, 
pontrúgásai és fejjátéka 
veszélyes.

Zsuppán Krisztián 
1982.06.07. 

védő, Police-Ola, Kehidakustány, 
Andráshida, Zalaszentiván, Bagod 
A védelem jobb oldalán kap szerepet, amit 
magabiztosan old meg, emellett fontos 
szerepet tölt be az utánpótlás képzésben. 
Immáron 14. éve játszik csapatunkban.

Osbáth Balázs 
1987.08.07.

kapus
Nagykanizsa, Andráshida, 
Badacsonytomaj, Csesztreg, 
Hévíz, ZTE, Galambok, 
Keszthely 

Horváth Marcell 
1997.03.04. 

kapus
Police-Ola 
Fiatal tehetség, aki szorgal-
mas munkájával kivívta, hogy 
a felnőtt csapat tagja lehet. 

Toplak Balázs 
1987. 11. 25.

középpályás, Páterdomb, 
Police-Ola LSK
Jelenleg súlyos sérüléséből 
lábadozik, a csapat egyik 
motorja, a védekezésben 
és a támadásban is nagy 
segítséget nyújt.

Szabó Benjámin
1992.01.05.

támadó
Ausztria, ZTE 
Több poszton bevethető 
játékos, aki lendületet hoz a 
támadó játékba.

Hadrik Tamás
1976.11.23.

középpályás, Ausztria, Vas-
boldogasszony, Egervár 
A középpályán a rutinjával 
segíti a csapat játékát, az idei 
bajnokságban fontos gólokat 
szerzett.

Gángó András 
1986.06.05. 

támadó, Andráshida, Police-Ola 
Munkahelyi elfoglaltsága 
miatt keveset tud a csapat 
rendelkezésére állni, de 
amikor pályára lép, lendületes 
játékával segíti társait. 

Major Jenő
1996.11.27.

középpályás
Fiatal kora ellenére a csapat 
meghatározó tagja, aki a 
Teskánd utánpótlásából került 
a felnőtt csapatba.

Vas Martin
1994. 04. 14.

16 éve szolgálja az 
egyesületet, amikor 
lehetőséghez jut, 
megbízhatóan látja el a fela-
datát, kapusedző is egyben.

Sopronyi Balázs 
1991.03.17.

támadó
Egyetlen teskándi játékosunk, 
a labdarúgás iránti alázata 
becsülendő.  

Magyar András 
1981.04.15. 

védő, Gutorfölde, Gellénháza, 
Lenti, Rédics, Marcali, Hévíz, 
Keszthely 
Csapatunk kapitánya, aki 
a védelem középpontja és 
motorja. 

Horváth Péter
1995.12.10.

középpályás, Páterdomb, 
Pókaszepetk, Szepetnek, 
Andráshida, ZTE, Bagod 
Agresszív, jól fejelő játékos, 
a középpályán a védekezés 
a feladata. 

Thuroczi János 

masszőr


