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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

2017 őszi kiadás



TÁMOGATÓK:

Ha jellemeznem kellene egy szóval a magyar labdarúgást, 
az a kiszámíthatatlan lenne. Képes csodás győzelmekre, 
ugyanakkor vereséget is szenvedhet nagyon gyenge 
játékkal, nagyon rossz napot kifogva. S ez a helyzet 
nem csupán válogatottunkra jellemző sajnos, hanem 
bármely osztályban szereplő csapatunkra igaz lehet.
Mi ennek az oka? A válasz is sokrétű: hol a lélektant 
emlegetik, hol a fizikai erőnlétet, hol pedig a képzettséget, 
vagy inkább annak hiányát. 
Mi lehet a dolga ebben a helyzetben egy szurkolónak? 
Nyilván semmi más, mint a sportszerű bíztatás és 
reménykedés egy jó, tisztes, becsületes helytállásban. 

Elindult az idei bajnokság, s amely csapatunknak még 
nem, annak is hamarosan elkezdődik: bizonyítaniuk 
kell, hogy méltók a teskándi mez viselésére - büszkén, 
felemelt fővel bárki ellen, de nagyon sportszerűen. 

Ezt várják a szurkolók, a tagság, a támogatók, az elnökség. 
És természetesen sokkal több alázatot: alázatot a játékban, 
az öltözőben, a pályán kívül, a hétköznapi életben.
Ha ez megvalósul, büszkék lehetünk majd, hogy nem 
csupán jó játékosokat neveltünk, hanem jó embereket 
is - ez talán a legfontosabb. 

Bízva ebben, az egész elnökség nevében kívánok ehhez 
minden játékosunknak és edzőinknek erőt, sérülés-
mentes egészséget, eredményességet! 

TISZTELT SPORTSZERETŐ 
BARÁTAINK!

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.



Az elnökség a tavalyi évben már felkért az utánpótlás munka 
felügyeletére, amelyet idén ismételt, részleteiben átbeszélt 
szabályzat formájában lefektetett felkérés követett. Így az u7-es, 
u9-es, u11-es, u13-as és u19-es csapat szakmai vezetését 
bízták rám. Nagy, felelősségteljes  feladat ez. Szerencsére 
minden egyes korosztálynak külön edzője van. Kollégáimmal, 
Horváth Józseffel (u7), Luki Andrással (u9), Pergel Dáviddal 
(u11), Standi Dániellel (u13) és Deák Ádámmal jó kapcsolat 
kialakítására törekszem, amivel eddig sem volt probléma. 
Természetesen a napi munka az edzők hatásköre marad 
továbbra is, én elsősorban segítséget szeretnék nyújtani a 
problémás kérdésekben. Ezen felül az elnökség mintegy 
felügyeleti munkával is megbízott, amelynek végrehajtását 
rajtam is számon kérik. 
A Bozsik programok megszervezése, az utánpótlással kapcsolatos 
szabályok nagy terhet rónak az egyesületre, sok munka hárul 
ránk.   
Úgy érzem, hogy a Mándli Péter által elindított úton haladva, 
az általa lerakott alapokra sikerült felépíteni egy erős utánpótlás 
bázist. Ezt a munkát folytatva bízom abban, hogy a munkánk 
gyümölcseként egyre több gyermek választja a mozgást, 
azon belül is a labdarúgást. Sokszor elmondtam, elsősorban 
nem labdarúgókat képzünk. Szeretnénk olyan közösségeket 
kialakítani, ahova a gyermekek szívesen járnak, a mérkőzéseken 
egymásért küzdve, az edzéseken egymást hajtva sajátí-
tanák el olyan alapvető emberi tulajdonságokat, mint a célok 
kitűzésének és elérésének, a határok kitolásának, a saját 
magáért és a társakért történő küzdelem képessége.    

Persze célunk az, hogy minél több játékos jusson el a megyei 
1. osztályú csapatunkig az utánpótlásból. Ennek jó hírvivő-
je Major Jenő, aki évek óta első csapatunk stabil pontja, aki 
utánpótlásunkból küzdötte fel magát. 
De  említhetnénk  Szekeres  Ferenc, Sopronyi Balázs, Vas  Martin, 
Németh Norbert Baumgartner Ádám nevét is, akik szintén csak  
Teskándon játszottak ezidáig és mindannyian felnőtt játékosok 
lettek. Persze nem mindenki kerülhet az 1. osztályú csapatba. 
Ezért hozták létre a megye 3-as együttes, ahol minden olyan 
labdarúgó helyet kap, aki különböző okokból nem az első 
csapatban képzeli el a jövőjét.  
Az edzőktől elvárás, főleg saját maguk felé, hogy a gyerekek 
szeressenek járni az edzésekre, a foglalkozásokra. Dolgoznunk 
kell azért, hogy senki ne vesszen el. Hiszem, hogy az akarat, 
a küzdeni tudás, a „nem adom fel” szemlélet sokkal nagyobb 
jelentőséggel bír, mint a tehetség.  Ezt kell a gyerekekkel 
megértetni, mert talán az életben is ez segítheti őket! 

Várjuk az olyan gyerekek jelentkezését, akik szeretnének 
mozogni, jó közösségben, barátokkal időt tölteni, új bará-
tokat szerezni. Rendszeres programokat szervezünk szá-
mukra, utoljára Budapesten voltunk az u11, u13, u14 és 
és u16-os csapatokkal, ahol megtekintettük az FTC – MTK 
u19-es és az FTC - Újpest magyar bajnoki mérkőzéseket,  
felejthetetlen élményt szerezve a gyerekeknek.  

Tájékoztatásért keressetek a 70/9492155-ös telefonszámon, 
a christianlord@gmail.com e-mail címen, vagy egyszerűen 
csak gyertek el az edzéseinkre!    

ZSUPPÁN KRISZTIÁN

A tavalyi évben az u14-es csapatból egy 
korosztályt lépett fel Salamon Dániel,  
Varga Dominik, Balázs Bálint, Kiss Flórián,  

Bakonyi Bence, Németh Martin,Horváth Richárd, 
Sárffy Benedek és Horváth András, így ők már az 

u16-os csapat sikereiért küzdenek idén.  
Egy nehéz tavalyi évet kellett végig csinálnunk, hiszen ez a 
csapat egy létszámban kivételesen kisebb korosztály nálunk. 
De a fiúk többnyire mindent beleadtak (bár egy edző soha 
nem elégedett, mindig kellenek további célok) és az u13-as 
csapatból feljövő játékosokkal kiegészülve, a szezon végére 
méltó ellenfelei lettünk a végül első helyet megszerző városi 
riválisunknak.
Az idei évben Sági Kornél, Ágoston Félix, Bangó Albert, 
Nagy Marcell, Novák András, Szabó Bendegúz, érkezett az 
u13-ból,Vincze Marcell pedig egy kis kitérő után tért vissza 
hozzánk.Nagyon lelkes fiúkat ismertem meg a szeptember 
óta folyó edzéseken, bár szinte már mindenkit ismertem ko-
rábban is. 

A bajnokság formája a tavalyi évekhez hasonló, torna rend-
szerű verseny lesz. A fiúk most fogják megkapni az első igazi 
versenyhelyzetet, hisz itt már bajnoki pontokért küzdünk.
Heti két edzéssel készülünk a bajnokságra. Az év során szeretnék 
minél több, jelenleg u13-as játékost is szerepeltetni az u14-es 
bajnokságban.

Egy nagyon sikeres u16-os évet tudhatunk ma-
gunk mögött. A bajnokságban elért 2. hely ugyan 
egy kicsit csalódás volt, de visszatekintve min-

den játékos büszke lehet a tavalyi teljesítményére.  
A csapatból egy korosztályt lépett fel Dala Bence,

Ágoston Károly, Luter Alfonz, Szekér Barnabás, Varga Levente, 
Boronyák Tamás és Pánczél Máté. Közülük senki nem hagyta 
abba a labdarúgást, ez büszkeséggel tölt el.
Továbbra is figyelemmel kísérem útjukat, hiszen az u19-es 
csapatunk szinte már csak olyan játékosból áll, akik az én 
csapataimtól kerültek fel. Elkészült a bajnokság beosztása, a 
12 csapatos északi csoportba sorsoltak minket. Az u14-es csa-
patban már említett játékosokkal kiegészülve (Sárffy Benedek 
egyelőre felfüggesztette labdarúgó pályafutását, de remélem 
hamarosan újra közöttünk tudhatjuk) a 2002-es és 2003-as 
korosztálytól a tavalyi évhez hasonló sikeres szereplést várok. 
Talán sikerül meglépnünk azt az egy fokot a bajnokságban. 
Ehhez a feltételek adottak, a többi rajtam és játékosokon múlik. 
Heti két alkalommal kezdtük az edzéseket július közepén, vala-
mint felkészülési mérkőzések is szerepeltek a programban. 

A bajnoki mérkőzéseket többnyire pénteken, vagy szombaton 
játsszuk, így remélem minél többen ellátogatnak a mérkőzésekre. 

A csapat: 
Felső sor (balról): Simán Mihály, Horváth Richárd, Varga Szabolcs,  
 Dávid Dániel, Horváth Bence, 
 Zsuppán Krisztián (edző), Nagy Alexander,
 Vass Balázs, Salamon Dániel, Kiss Flórián, 
Alsó sor (balról): Németh Martin, Bakonyi Bence, Gombocz Péter,
 Borbély Dániel, Horváth András, Czupók Martin,
 Varga Dominik, Hári Bálint, Rinczki Krisztián 
A képről hiányzik: Mester Marcell, Balázs Bálint

A csapat:
Álló sor (balról):  Nagy Marcell, Zsuppán Krisztián (edző),
 Szabó Bendegúz, Kelemen László
Alsó sor (balról): Bangó Albert, Ágoston Félix, Sági Kornél,  
 Vincze Marcell, Novák András

U16

U14



A csapat idei célja a Bozsik-programokon való minél 
jobb szereplés. Ehhez, az iskola ritmusát felvéve,– 
szeptembertől az edzéseken is teljes létszámmal 

tudunk gyakorolni, játszani. Ebben a korosztályban 
a legfontosabb cél a mérkőzésérettség, a mérkőzés 

tapasztalat szerzése és a csapatrészek feladatköreinek el-
sajátítása, továbbá a játéköröm kialakítása. Nagyon fontosak 
ehhez a Bozsik-programok. Itt 9:9 elleni mérkőzéseken tudunk 
más települések csapatai ellen játszani. Bár az eredmény, illetve 
a győzelem megszerzése nagyon fontos minden mérkőzésen 
a fiúk számára, mégis a játékban rejlő öröm kialakítása a legfonto-
sabb cél.  Az idei u13-as korosztály tagjai 2005/2006-os szü-
letésűek, ezért is komoly erőfelmérők a szombati játéknapok, 
mert a csapatban egy fiú kivételével mindenki 2006-os, illetve 
2007-es születésű. 
Nyáron a hottói falunap alkalmából rendezett kispályás focitornán 
két csapattal szerepeltünk, végül idősebbek ellen is a 3. és 4. 
helyen végeztünk. 
A tavalyi csapatból Ágoston Félix, Balázs Bálint, Bangó Albert, 
Nagy Marcell, Novák András, Szabó Bendegúz és Sági Kornél az 
u14-es korosztályban folytatja. Köszönöm a tavalyi munkájukat, 
további sok sikert kívánok nekik!

A csapat:
Balázsi Zsombor, Büki Bence, Dömök Erik, Horváth Dániel, 
Kelemen Zsombor, Kiss Csongor, Kiss Olivér, Lipták Barnabás, 
Schulcz Gábor, Szemes Marci, Varga Benjámin.A csapat: 

Álló sor (balról):  Papp Levente, Lukács Benedek, Lukács Bálint,
 Szíjártó Nóra, Luki András (edző)Kovács Péter,
 Németh Marcell, 

Ülő sor (balról):  Szakos Péter, Osóvald Zsombor, Péntek Kristóf,
 Molnár Bence, Szemes Lóránt, Kaj Richárd

Mint edző, szeretném átadni a gyerekeknek az 
eddigi tapasztalataimat, amit a pályán és amit a 
pályán kívül tanultam.

A labdarúgás nem csak passzokról, ívelésekről 
és támadásokról szól. Az edzőim megtanítottak a 

sok év alatt, hogyan kell némán emelt fővel veszíteni, megtanul-
tam alázattal lenni a sport iránt, fegyelmet és tiszteletet tanultam. 
Győzni úgy, hogy a nagyképűség és beképzeltség nyomaiban 
se látszódjon cselekedeteimen. Hinni magamban és ami még 
fontosabb, hinni a társaimban!
Az életben nagyon fontosak a barátok és  a kapcsolatok.  
A sportnak köszönhetően nagyon sok barátra leltem és hasznos 
kapcsolatokat építettem ki.
Szeretném, ha a gyerekek csapatként tudnának együttműködni 
a pályán és az életben egyaránt.
Célom az, hogy megszerettessem a gyerekekkel a sportot és 
arra tanítsam őket, hogy hasznos tagjává váljanak a társada-
lomnak.
Köszönet az Elnökségnek, hogy biztosítják számunkra a hátteret!

Ebben az idényben csapatom átalakult, de termé-
szetesen ez az élet rendje. Az u9-es csapatból 
feljövő gyerekeknek hamar sikerült beilleszkedni 

a közösségünkbe. A nyári szünetet követően már 
rendszeresen járnak edzésekre és úgy érzem hamar 

sikerült felvenniük a játék ritmusát. Az edzéseket augusztus 
elején elkezdtük már, hisz túl hosszú lenne a nyári szünet. 
A megmaradt mag stabil pont a játékrendszerünkben és az 
újakkal kiegészülve remek kis csapatot alkotnak. 
Célunk az, hogy a játékrendszerünket felépítve egységes 
csapatot alkossunk. 2017.szeptember 9-én megrendezett 
első Bozsik torna után büszke lehetek a fiúkra, hiszen remekül 
helytálltak. Sok munkával, heti két edzésekkel készítem fel 
őket a tornákra és a további korosztályokra.

A csapat: 
kapus:  Rédl Nataniel, Kelemen Bálint
védő:  Dobos Gergő, Büki Bálint, Lánczos Bálint
középpálya:  Tóth Bertold, Habara Kristóf, Tompos Ábel,

 Lipták Barnabás (ő az u13-ban is szerepel), 
csatár:  Nagy Zalán, Tóth Balázs, Bulzan Kevin

Tavaly az u-19-es csapatom sajnos az utolsó 
fordulóban lecsúszott a dobogóról, így meg 
kellett elégednünk a 4. hellyel. Idén újra csapatot 
építünk, hiszen hét játékos érkezett u-16-os csa-

patunktól, valamint az Andráshida csapatától érkező 
három játékos is nálunk szerepel egyenlőre, azonban ők felnőtt 
kerettagok. Csapatunk heti két edzéssel készül az aktuális 
mérkőzésre, mindenki maximális erőbedobással teszi dolgát. 
Jól kezdtük az idei évet, Gyenesdiáson a nyitó fordulóban 
sikerült magabiztosan 8-0-ra győznünk, majd a tavalyi bajnok 
Lenti otthonában játszottunk 0-0-ás döntetlent, ahol helyzeteink 
alapján talán kicsivel közelebb álltunk a győzelemhez. Következett 
a Gellénháza elleni bajnoki meccs, ahol 3-1-re sikerült diadal-
maskodnunk, azonban játékban elmaradtunk az első két fordulóban 
mutatottól. Célunk, hogy egységes, masszív élcsapat legyünk 
a bajnokságban, ami évről évre kiélezettebb. Az 1-5. hely vala-
melyikére várom a fiúkat idén is. Szeretném, ha minél több 
labdarúgó kopogtatna felnőtt csapatunk ajtaján. A legnagyobb 
siker egy edző számára az, ha látja játékosait fejlődni és 
egyre magasabb szintre jutni. 
Ha továbbra is így dolgoznak fiatal labdarúgóink, hamarosan 
felnőtt mérkőzésein is csodálhatjuk játékukat.

A keret:
Kapusok: Horváth Marcell (felnőtt kerettag), Dala Bence,

 Orbán Dániel (felnőtt kerettag)
Védők:  Földesi Tamás, Kiss Patrik (felnőtt kerettag), 
 Kóródi Gergő, Szekér Barnabás, Bogár Dániel,  
 Varga Levente, Málics Bence,Óházy Bálint
Középpályások:  Boronyák Tamás, Megyesi Xavér, Lapat Bence,

 Szabó Péter, Vizsy Ádám (felnőtt kerettag),
 Pánczél Ádám, Cseke Tibor, Málics Marcell

Támadók:  Horváth Marcell, Ágoston Károly, Tarnai Balázs,  
 Luter Alfonz

U9 U11 U13 U19

LUKI ANDRÁS PERGEL DÁVID DEÁK ÁDÁMSTANDI DÁNIEL



PERGEL ATTILA

MEGYE
3

Negyedik szezonunkat kezdtük az idén a 
megye 3-ban. Szerencsére a nyári idő-
szakban több olyan játékos is érkezett a 
csapathoz, akik segíteni tudnak a sikeres 

szereplésben (Vas Martin, Németh László, 
Vass Dániel, Sebestyén Dániel, Gángó András). Velük 
mind mennyiségben, mind minőségben léptünk egy 
szintet. Elsődleges célunk továbbra is az, hogy játék-
lehetőséget kapjanak azok a teskándi és környékbeli 
fiúk is, akik munka és család mellett nem tudnak heti 
többszöri edzésen megjelenni, illetve teljes mértékben 
hobbinak tekintik a focit. 
A bajnokságban szeretnénk egységes, sportszerű 
együttes benyomását kelteni, és nagyon örülnénk, ha 
a dobogón végeznénk.

Úgy érzem nagyon jó és színvonalas baj-
nokság előtt állunk, hiszen több csapatnál 
is komoly erősítések történtek és számtalan 

NB-s játékos fog játszani az idei szezonban. 
Célunk, hogy minél előkelőbb helyen szere-

peljen a csapat, de reálisan a 6-8. helyre várom a 
játékosokat. Az új igazolások érkeztével a keretünk kibővült, 
igazi versenyszellem alakult ki a játékosok között. Két 
távozónk van a tavalyi csapatból, Horváth Péter és 
Boczföldi Mihály, akik a nyártól az ATE-ban folytatják. 
Újra a csapatunkat erősíti Szabó Benjamin, aki visszatért 
Budapestről. Szepetnekről érkezett Bedő István, aki 
középpályás játékunkat erősíti. Belső védőposztra is si-
került erősítenünk, a 20 éves Bedő Marcell személyében 
Sárvárról. Sonkoly Mihály Alibánfáról érkezett a támadó 
szektorba. Három 19 éves fiatal csatlakozott hozzánk 
Andráshidáról, Orbán Dániel kapus, Kiss Patrik védő, 
Czömpöl Rajmund támadó. Luki András és Toplak Balázs 
felépültek sérülésükből, így ők is meghatározói lesznek 
az idei bajnokságnak. A második csapatunkból csatlako-
zott hozzánk Aliouane Mehdi és Szekeres Ferenc. 
A nyári felkészülésünk jól sikerült, az edzéslátogatottság 
magas létszámú volt, és veretlenek maradtunk az edző-
mérkőzéseken. Ennek tudatában jó kezdésre számítok, 
és remek befejezésre. 

MÁNDLI PÉTER

MEGYE
1

A csapatképen: 
Álló sor (balról): Mészáros Ferenc (technikai vezető), 
 Segesdi Bence, Sebestyén Dániel, 
 Baumgartner Ádám, Szekeres Ferenc, 
 Gángó András, Mándli Péter, Terbe Krisztián, 
 Pataky Zsolt, Czigány Norbert, Vas Martin,

 Kalmár Viktor
Alsó sor (balról): Standi Dániel, Czömpöl Rajmund, 
 Sopronyi Balázs, Nagy Zoltán, Németh Norbert, 
 Németh László, Mileji Richárd, Vass Dániel
A képről hiányzik: Németh Balázs, Zsuppán Krisztián, Kiss Patrik, 

 Lipták András, Darabos Róbert, Keresztes Tamás,                                                                                                                                           
  Sonkoly Mihály

Pergel Dávid (22)
támadó 

(1 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Páterdomb LSC, 

ZTE FC, SV Heiligenbrun, 
Csács-Nemesapáti SE, 

Olajmunkás SE,
SV Grosspetersdorf 

Szabó Benjamin (25)
középpályás 
(új igazolás)

előző klubjai: ZTE FC, 
UFC Sieggraben, Nagykőrösi FC

Luki András (35)
védő

(1.5 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Bagod SC, 

Andráshida SC, Pacsa SE, Police-ola 
LSK, Rédics KSE, Zalalövő TK, 
Szepetnek SE, USV Wenigzell,

USV Unterlamm 

Bedő Marcell (20)
védő 

(új igazolás)
előző klubjai: ZTE FC, 
Hévíz SK, Sárvár FC

Czömpöl Rajmund (19)
 középpályás 
(új igazolás) 

előző klubjai: ZTE FC,
Andráshida SC

Horváth Marcell (20)
kapus 

(3,5 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Police-Ola LSK

Bucsics Tamás (33)
kapus 

(fél éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Andráshida SC,
Páterdomb LSC, Csatár SK,

Zalaszentgyörgy SE 

Magyar András (36)
védő 

(4 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: FC Keszthely, Hévíz 
SK,TUS Greinbach, Marcali VFS, 

Lenti TE, Rédics KSE,
Olajmunkás SE, Gutorfölde

Lapat Bence Károly (19)
középpályás

 (1 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: ZTE FC, Páterdomb LSC

Kiss Patrik Márk (19)
védő 

(új igazolás)
előző klubjai: Tungsram LSE,

ZTE FC, Andráshida SC

Németh Bence (22)
támadó 

(fél éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Páterdomb LSC, ZTE 

FC, SC Rattersdorf,
UFC Sieggraben

Viola Richárd (23)
védő

(fél éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Tungsram LSE, 
Egervári TE, Olajmunkás SE, 
Pókaszepetk SE, SV Kukmirn

Toplak Balázs (30)
középpályás 

(3,5 éve a Teskánd játékosa)
 előző klubjai: Páterdomb LSC, 
Babosdöbréte SE, Pacsa SE, 

Police-Ola LSK

Aliouane Mehdi (24)
támadó  

(5 éve a Teskánd játékosa)
előző klubja: ZTE FC

Hadrik Tamás (41)
középpályás 

(1,5 éve a Teskánd játékosa)
 előző klubjai: Egervár, 

Vasboldogasszony LSC, 
SC Unterfrauenhaid,

 ASK Wallendorf 

Gulyás Bálint (29)
védő 

(1 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Jászapáti VSE, ZTE FC, 
KSE Csesztreg, Kehidakustány SE, 

Egervári TE, Olajmunkás SE, 
Tungsram LSE, Zalaszentgyörgy SE

Kecskés Máté (22)
középpályás 

(fél éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: Zalaszentbalázs SE, 
Tungsram LSE, Andráshida SC, 

Páterdomb LSC, ATE

Sonkoly Mihály (24)
támadó 

(új igazolás)
előző klubjai: Pacsa SE, ZTE FC, 

Páterdomb LSC, Alibánfa LSC

Vizsy Bence (20)
támadó  

(3 éve a Teskánd játékosa)
 előző klubjai: ZTE FC

Bedő István(26)
középpályás 
(új igazolás)

előző klubjai: ZTE FC,
Páterdomb LSC,

Zalaszentgyörgy SE,
SC Kemeten, Szepetnek SE

Vizsy Ádám (18)
támadó  

(1 éve a Teskánd játékosa)
előző klubjai: ZTE FC

Zsuppán Krisztián (35)
védő, 

(4 éve újra a Teskánd játékosa, 
összesen 15 éve)

 előző klubjai: Bagod SC, 
Zalaszentiván SE, Andráshida SC, 
Kehidakustány SE, Police-OLa LSK

Szekeres Ferenc (24)
védő

(saját nevelés)

Orbán Dániel (19)
 kapus 

(új igazolás)
előző klubjai: Zalaegerszegi USC, 
Páterdomb LSC, Andráshida SC 

Major Jenő (21)
középpályás 

(saját nevelés)



Let’s Do It Technoroll Teskánd –  Femat Csesztreg SE
ZNET-TELEKOM Becsehely - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd –  Tisza-Ép Zalaszentgrót
Semjénháza SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd – Zalalövő SE
Hévíz SK  - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd –  Kaposi Transport Csács-Nemesapáti
FC Keszthely- Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd  - Zalagrár Pókaszepetk

2017.09.24. 16.00
2017.10.01 16.00
2017.10.08. 15.00
2017.10.15 15.00
2017.10.22. 14.30
2017.10.28 14.30
2017.11.05. 13.30
2017.11.11 13.30
2017.11.19 13.00

2017.09.24. 14.00     
2017.10.01 14.00
2017.10.08. 13.00
2017.10.15 13.00
2017.10.22. 12.30
2017.10.28 12.30
2017.11.05. 11.30
2017.11.11 11.00
2017.11.19 11.00

U19

LABDARUGÓ MÉRKŐZÉSEK TESKÁNDON 2017

MEGYE
1

MEGYE
3

Becsvölgye SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd –  Göcsej SE Némethfalu
Csonkahegyhát SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd   
Let’s Do It Technoroll Teskánd –  Babosdöbréte SE
Let’s Do It Technoroll Teskánd   - Bocfölde SE
Let’s Do It Technoroll Teskánd –  Csatár SK
Hahóti FSE - Let’s Do It Technoroll Teskánd

2017.09.24  16.00
2017.10.01. 16.30    
2017.10.08  15.00
2017.10.15. 15.00
2017.10.22  14.30
2017.10.29. 14.30
2017.11.05. 13.30

NŐI
BAJNOKSÁG

Sportklub Gutorfölde - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Ada NovaSE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd  - Szepetnek SE
Zalaszántó SE   - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Zöld Elefánt Zalaapáti - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd   - Police Ola LSK
Gyenesdiás Kinizsi SK - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd   - Sportklub Gutorfölde

2017.09.23 15.00
2017.09.30 15.00
2017.10.08 10.00
2017.10.15 10.00
2017.10.21 15.00
2017.10.29 10.00
2017.11.04 10.00
2017.11.12 10.00

Teskánd-Pókaszepetk
Zalaszentgrót - Teskánd
Teskánd- Türje
Police-Ola LSK - Teskánd 
Teskánd- Olajmunkás
Páterdomb-Teskánd
Teskánd- Tungsram
Csács-NSE-Teskánd

U16

AZ U11/13 BOZSIK TORNÁK
2017.09.24. 09:00  Teskánd
2017.10.07. 09:00  Lenti
2017.10.21. 09:00  Lenti 
2017.11.11.  09:00  Lenti

AZ U7/9 FESZTIVÁLOK
2017.10.01. 09:00 Zalaegerszeg, Ifi Centrum
2017.10.15. 09:00 Zalaegerszeg, Ifi Centrum
2017.10.29. 09:00 Zalaegerszeg, Ifi Centrum

NŐI
CSAPAT

1984-ben költöztem Zalaegerszegre és a  
47. életévemet töltöttem idén áprilisban. 
12 éves korom óta veszek részt aktívan a 
magyar labdarúgásban. Végigjártam a kor-

osztályos bajnokságokat, iskoláim labdarúgó 
csapataiban is rendszeresen szerepeltem. Legmaga-
sabb szinten NB III-ban játszottam és 1994 óta a zalaeger-
szegi kispályás labdarúgás résztvevője vagyok. 
2004. évben a Zala Police Se kispályás labdarúgó 
csapatának elnökévé választottak mely tisztséget azóta 
is betöltöm. 
A Megyei Női labdarúgáshoz 2015 őszén csatlakoztam, 
amikor felkértek a Végh Farm Pakod KSE női csapatá-
nak irányítására. 2017 nyarán kerestek meg a Lets Do 
It Technoroll Teskánd női csapatának játékosai, majd  
Deák Ádám, aki az elmúlt években a csapatot irányító 
edző volt. Örömmel fogadtam el a felkérést és a csapat 
irányítását, hiszen 35 éve a labdarúgás közege, közös-
sége a „második családom”.  A tavalyi szezonból a nálunk 
játszó játékosok 80 %-a maradt, és sikerült erősíteni a 
keretet olyan labdarúgókkal, akik magasabb osztályt is 
megjártak. Így reményeim szerint az idei évben megha-
tározó csapata leszünk a megyei női pontvadászatnak. 
Mivel a lányok az érkezőkkel és a maradó kerettel együtt 
5 különböző egyesületben játszottak a tavalyi szezonban, 
elsődleges feladat a csapat összecsiszolása.
A jelenlegi játékos állománnyal a 2017/2018-as szezonban 
célként a 4-6. hely valamelyikén megszerzését tűztük ki. 
A célunk eléréséhez az egyesület azt ígérte , hogy minden 
támogatást megkapunk, így már csak rajtunk múlik. 
Sok sikert kívánok a 2017/18-as szezonra első sorban 
az általam irányított női, illetve a Lets Do It Technoroll 
Teskánd minden korosztályos bajnokságban játszó 
csapatának!   

NÉMETH LÁSZLÓ

A csapat: 
Felső sor (balról jobbra):  Németh László, Kántor Judit, Korcz Tímea,

 Meskó Bernadett, Molnár Rebeka, Lucz Vanessza,
 Rosta Hella, Cseszkó Ágnes, Bicsák Krisztina,
 Szekér Mónika, Németh Nóra

Alsó sor (jobbról balra): Szekér Réka, Dezső Katalin, Nagy Ibolya,
 Rinczki Alexandra, Borbély Elizabet,
 Palkovics Réka, Busa Regina

A képről hiányzik : László Brenda, Vass Gabriella, Magyar Róbertné

Takács József  Attila
létesítmény gondnok

Habaráné Zarka 
Renáta

létesítmény gondnok

Thuróczi János
masszőr

AKIK SEGÍTENEK NEKÜNK

2017.09.22. 17:00
2017.09.29. 17:00
2017.10.07. 10:00
2017.10.13. 16:00
2017.10.20. 16:00
2017.10.27. 15:00
2017.11.03. 10:00
2017.11.18. 10:00

Teskánd
Zalaegerszeg, Dózsa pálya
Zalaegerszeg, Ifi Centrum
Zalaegerszeg, Dózsa pálya

U14
2017.09.27. 15.30. 
2017.10.04. 16.30.
2017.10.11. 15.30
2017.10.18. 16.30


