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TÁMOGATÓK:

Tisztelt Olvasó, Kedves Sportszerető Barátunk!

Kezdetét vette a következő, nevezetesen a 2019/20-
as labdarúgó szezon - új kihívásokkal, új lehetősé-
gekkel. A mögöttünk levő nyár a szokásokhoz híven 
kissé felkavarta a kedélyeket, hisz mintha állandóan 
az „újratervezés”-helyzetébe kerülnénk: roppant ne-
héz akárcsak középtávra tervezni, a változások fo-
lyamatosan bombáznak minket döntési helyzetbe 
hozva a vezetőséget - s a kérdés örök: vajon sikerült 
jól dönteni? Új csapatok, átigazolások, néha öröm-
mel, de gyakrabban szomorúsággal, és csalódással 
teli események. Sokan azt gondolják, hogy könnyű 
manapság egy sportegyesületet irányítani, pedig ta-
lán soha nem volt ilyen nehéz. A TAO-rendszer ugyan 
segíti - bár roppant sok munka mellett - a fejlődést, 
ugyanakkor a kártékony hatása is látszik: a hagyo-
mányos értelemben működő támogatói, szponzori 

rendszer lassan teljes egészében megszűnik - hatal-
mas tisztelet azoknak, akik még így is fenntartják ezt 
a barátságra épülő rendszert... Persze most az a leg-
fontosabb, hogy játékosaink a lehető legjobb körül-
mények között készüljenek hétről hétre, a legkisebb-
től a legnagyobbig, a sportolói alázatot, a becsületet, 
a labdarúgás iránti szeretetet felmutatva.

Ehhez kívánok mindenkinek erőt, kiváló egészséget, 
és tisztességes szurkolást!  

HAJRÁ TESKÁND!!!

TISZTELT OLVASÓ!
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.



Az utánpótlás nevelésben a legnehezebb és egyben a legszebb 

faladatunk, hogy minden foci szezonban az új játékosokból, re-

ménységekből egy összetartó, egymásért játszani tudó CSA-

PATOT alakítsunk ki. A tavalyi keretünkkel úgy gondolom ez 

sikerült is, idén is ez a fő célunk. A 2008-as születésű játékosa-

im már az U13-as csapatunkat erősítik, idén a 2009/2010-ben 
született gyerekek vehetnek részt a tornáinkon. Az őszi Bozsik 
megmérettetésekre augusztustól készülünk heti két edzéssel. 

Jelenlegi keretünket 17 játékos alkotja, ami átlagon felülinek 

mondható. Egy edzőnek ez a legnagyobb öröm, ha ennyi gye-

rekkel dolgozhat együtt hétről-hétre. Természetesen az U7-es, 
U9-es kollegáim érdemeit is mutatja, hogy ennyien vagyunk. 
A csapatunk magját a 2009-es születésű játékosok alkotják, 
akikkel már tavaly is együtt dolgoztunk. Hozzánk csatlakoz-

tak az U9-ből ’kiöregedő’ játékosok valamint azok a gyerekek, 
akik még eddig nem fociztak egyesületben. Fő célunk a csa-

pategység kialakításán kívül a Bozsik tornákon való eredmé-

nyes és sportszerű szereplés. Bízom benne, hogy az előttünk 
álló tornákra egy masszív, egymásért küzdeni tudó, összetartó 
kis közösséget sikerül létrehoznunk. Céljainkat viszont csak 
is akkor fogjuk elérni, ha minél több edzésen veszünk részt. 
Ezt a sportot sem lehet edzés nélkül csinálni, főleg ebben a 
korosztályban. Legfontosabb számomra az edzéslátogatottság 

abból következik a fejlődés majd a sikerélmény. Szép jövő áll 
a srácok előtt, ha alázatosan, kemény munkával, kitartással, 
szorgalommal állnak a sporthoz.

Az idei tanévben a 2007/2008-ban született fiúk alkotják az 
U13-as csapatot. Mivel a tavalyi csapat zömét a 2006-ban szü-

letett fiúk adták, ezért idén egy nagyon fiatal csapatunk alakult. 
Több új játékos érkezett, szép számmal kerültek fel ügyes já-

tékosok az U11-es csapatból, és van régi-új visszatérő játékos 
is. Elsődlegesen a nagyobb pàlyàhoz és létszámhoz való al-
kalmazkodàst, és az erős csapategység kialakítását tűztük ki 
célul. Épp ezért már július végén, heti kétszeri alkalommal, el-

kezdtük az edzéseket, így az új jàtékosoknak is könnyebb volt 
beilleszkedni. A nyàri edzések, és a nyàr zárásaként agusztus 
végén a vonyarcvashegyi strandon, az U14/16-os csapatunkkal 
közösen tartottuk utolsó nyári „edzésünket”. Az őszi szezonban 
heti két edzéssel készülünk az előttünk álló 5 Bozsik-program 
focitornáira. 

A csapat:
A csapat tagjai: Balázs Máté, Bertók Dávid, Büki Bálint, Dobos Gergő, 
Dömök Kevin, Fonyadt Roland, Habara Kristóf, Kelemen Bálint, Ko-
mondi Máté, Kovács Balázs, Lánczos Bálint, Rédl Nataniel, Tompos 
Ábel, Tóth Balázs, Tóth Bertold

A csapat:
Deák Zsombor, Boros Zalán, Csizmadia László, Darabos Marcell, 
Gradvolt Ádám, Nagy Bálint, Molnár Teodor, Tóth Zalán 

A csapat:
Gyenese Mátyás, Kovács Bence, Lőrincz Dominik, Osvald Zsombor, 
Végh Bence, Baksi Olivér, Farkas András, Ott Bertalan, Györe Olivér

Tizedik éve edzem a legkisebbeket labdarúgás sportágban. Az 

idén már szeptemberben elkezdtük a közös munkát az U7- es 
korosztállyal. A tavalyi csoportomból hét kis focista erősíti to-

vábbra is a teskándi ovis csapatot, de számítok rá, hogy ok-

tóberben új tagok csatlakoznak hozzánk. Örömömre szolgál, 
hogy minden évben szép számban feltöltődik a csoport. Az óvó-

dáskorúak edzésén a labdás ügyességfejlesztő feladatokat tar-
tom a legfontosabbnak, mert ezek révén fejlődik a kicsik koordi-
nációs képessége, ügyessége, térérzékelése. Hetente kétszer 

van edzés, ahol játékos formában ismerkedünk a sportággal. 

Évente nyolc alkalommal veszünk részt Bozsik fesztiválokon és 
két alkalommal teremtornákon. Ezeken a versenyeken a kis fo-

cisták megmérettethetik tudásukat más csapatokkal szemben is 

és belekóstolhatnak a versenyzés világába. 

 Nagyon jó látni, hogy az óvodás évek után sokan folytatják to-

vább ezt a sportágat felsőbb korosztályban.

Farkas Ádám vagyok, Zalaegerszegen születtem majd érett-

ségi után a Pécsi Tudományegyetemre nyertem felvételt. Az 

egyetemről okleveles testnevelő tanárként kikerülve kaptam 
állást Dózsa György általános iskolában itthon Zalaegersze-

gen. A tanítás mellett kedvenc hobbimnak szentelem életem, 

amit úgy hívnak labdarúgás. Több itthoni és külföldi csapatnál 
megfordultam, de jelen pillanatban a Teskánd megye III-as 

csapatának vagyok meghatározó játékosa. Engem kértek fel 

a Teskánd LSC utánpótlás U9-es csapatának edzői posztjára. 
Csapatomat 2011-2012-es születésű játékosok alkotják, sokan 
az idei tanévtől kezdik az iskolát, náluk szeretném elérni, hogy 
az iskola ne szorítsa háttérbe a labdarúgást járjanak rendsze-

resen, élvezzék ezt a játékot, sok tudást, élményt szerezzenek 

a hétvégi Bozsik fesztiválokon. Célom, minél több kis focista 
érkezzen a klubhoz, edzések során sajátítsák el a labdás tech-

nikai elemeket a labdavezetést a láb különböző részeivel, át-
adás-átvételeket, a pontos átadásokat. Örömmel töltene el, ha 
valamelyik kis játékosom egyszer a Teskánd felnőtt csapatában 
mutatkozna be tétmérkőzésen.

A csapat: Barabás Bence, Borbély Dániel, Boronyák Sámuel, Csáki 
Bence, Dala Péter, Fábián Áron, Janzsó Máté, Ledó Zsombor, Lukács 
Benedek, Molnár Bence, Németh Marcell, Pámel Noel, Petánovics 
Alex, Szakony Máté, Szakos Péter, Végh Áron, Vörös Milán

U11U9U7 U13

HORVÁTH JÓZSEF GULYÁS BÁLINT STANDI DÁNIELFARKAS ÁDÁM

Képek a mindennapokból



Csapatunk a 2018/2019-es évben második helyen végzett a Megyei I. 
osztályú U-19-es bajnokságban, ami nagyon jó eredménynek számít. Az 
idei bajnokságban szintén nem kis átalakulással vág neki csapatunk, így 

reális célkitűzés az 1-6 hely valamelyikének megszerzése.
Sajnos a nyári munkák, nyaralások miatt a felkészülésünk mondhatni 
„gyatrára” sikerült. Sajnos keretünk létszáma csökkent így 16 fős kerettel 
vágunk neki a bajnokságnak, ami sajnos elég karcsú. Érkezett az U16-
os csapatunkból 5 játékos, ám sajnos közülük csak 3 játékos döntött a 
folytatás mellett. Salamon Dániel és Pauliscsák Bence már tavaly év 
végén is csapatunk oszlopos tagja volt, hiszen megkezdtük beépítésüket 

a csapatba, mára pedig stabil tagjai csapatunknak, ha továbbra is ilyen 

alázatosak lesznek nemsokára ott fognak kopogtatni felnőtt csapatunk 
ajtaján. Kiegyenlített bajnokságot várok, nagy meglepetésekkel ment le az 

első négy forduló, hála istennek 4 meccsből 2 győzelem és 2 döntetlennel 
kezdtünk, ami jó eredménynek számít. Miután kis létszámmal dolgozunk, 

így fontos hogy a csapat minden tagja minden mérkőzésen jelen tudjon 
lenni, így lehet reális esélyünk a jó szereplésre. Minden csapatunknak 

sikeres bajnoki szereplést kívánok. Hajrá Teskánd!

Távozók: Megyesi Xavér (Zalaszentgyörgy), Horváth Marcell 
(Zalaszentgyörgy), Bakonyi Bence  (ATE) Luter Alfonz (Megye 3)
Érkezők: Salamon Dániel, Pauliscsák Bence, Kiss Olivér, Simon Zalán 
(U-16) Domján Tamás (Becsvölgye) 

A csapat tagjai: Bohnicsek Szabolcs, Cseke Tibor, Bogár Dániel, Málics 
Marcell, Horváth Krisztián, Nagy Alexander, Szekér Barnabás, Tarnai 
Balázs, Rinczki Krisztián, Dávid Dániel, Salamon Dániel, Pauliscsák Bence, 
Domján Tamás, Óházy Bálint, Simon Zalán

U19

DEÁK ÁDÁM

MEGYE
3

A tavalyi évben nem sikerült a dobogó közelébe kerülni, ez csaló-

dás volt. Ebben a szezonban kiegyensúlyozottabb teljesítménnyel 

előrébb léphetünk, ehhez viszont sokkal többet kell tenni. Edzés 
nélkül még ezen a szinten sem lehet jó eredményt elérni, ezért jó 

lenne, ha a közös mozgást, gyakorlást újra meg tudnánk tartani 
legalább hetente egyszer. A bajnokságban sok az egyforma já-

tékerőt képviselő csapat, tehát nem kell elkeseredni egy vereség 
után, hanem törekedni a mielőbbi javításon. A csapatot képesnek 
tartom arra, hogy az 1-6. hely valamelyikén végezzünk.

Távozók: Nagy Zoltán, Egeresi István

Érkezett:

Horváth Norbert, Németh László, Varró Patrik, Pánczél Ádám, 

Luter Alfonz, Korponai Christopher

MÁNDLI PÉTER

A csapat: 
Szabó Tamás, Horváth Norbert, Mándli Péter, Zsuppán Krisztián, 
Standi Dániel, Németh László, Farkas Ádám, Sebestyén Dániel, Ter-
be Krisztián, Sopronyi Balázs, Czigány Norbert, Baumgartner Ádám,  
Vass  Balázs, Varró Patrik, Pánczél Ádám, Vass Dániel, Németh 
László, Mileji Richárd, Luter Alfonz, Korponai Christopher

ZSUPPÁN KRISZTIÁN

A csapat tagjai:
Katona József, Horváth Szabolcs Balázs, Torontáli Milán, Vincze 
Marcell, Dömök Erik, Kelemen László, Végh Zalán, Ágoston Félix, 
Nauratyill Balázs, Kárpáti Balázs, Bicsák Péter Bálint, Varga Benjamin,
Balázsi Zsombor, Kelemen Zsombor, Horváth Dániel, Kákossy-Márk 
Tamás, Kákossy-Márk Balázs, Büki Bence, Schulcz Gábor, Kiss 
Olivér, Takó Ádám, Baloga Mihály, Salamon Dominik

A csapat tagjai:
Varga Benjamin, Balázsi Zsombor, Kelemen Zsombor, Horváth 
Dániel, Kákossy-Márk Tamás, Kákossy-Márk Balázs, Büki Bence, 
Schulcz Gábor, Kiss Olivér, Takó Ádám, Baloga Mihály, Habara 
Kristóf, Tóth Bertold, Fonnyadt Roland, Rédl Nataniel, Dobos Gergő, 
Tompos Ábel, Salamon Dominik

U16U14

A tavalyi évhez képest nem nagyon változott a csapat, hisz 

a 2005-ös születésű fiúk léptek feljebb, a többségben lévő 
többiek maradtak a korosztályban! Sokuknak az U16-ban is 
lehetőséget biztosítok a mérkőzéseken, bár ezt fenntartással 
fogadják a legtöbben, de az U14 egy kiegészítő bajnokság, 
így igazán mindenki U16-os játékos.  Ennek megfelelően 
többnyire az U16-tal együtt edzenek a fiúk, mérkőzéseken 
csatlakoznak hozzájuk az U13-as csapat 2007-es születésű 
labdarúgói.  Az idény a tavalyi évhez hasonlóan bajnokság 

rendszerben fog zajlani. A célom, hogy minél gördülékenyeb-

ben menjen a  Bozsik tornákból  a nagypályás fociba történő 
átmenet, megpróbáljam csökkenteni  az esetleges hiányos-

ságokat és legfőképp egy „hangulatú” jó csapat alakuljon ki. 
Ennek az alapjai adottak, hiszen Standi Dániel U13-as edző-

től egy nagy számú és jó szellemű, tehetséges társaságot 
kaptam, ezúton is köszönöm neki a munkáját és természete-

sen várjuk a mérkőzéseinken! 

Az U14-nél leírtak érvényesek a korosztály fiatalabb részvevőire. A 
nagyobbak – 2005-ös és 2004-es születésűek – már tavaly is ebben 
a korosztályban szerepeltek, az idén nekik kell átvenniük a „kiöre-

gedő” játékosoktól a vezérszerepet.  A felkészülést július közepén 
kezdtük heti 2-3 edzéssel, játszottunk edzőmérkőzést, illetve voltunk 
a Balatonon is egy kis csapatösszetartásra.  A célom ugyanaz, mint 
az egy korosztállyal kisebbeknél, egy jó közösség kialakítása és a 
fiatalok felkészítése az U19-es és a felnőtt bajnokságra. Sok dolog 
lesz az évben, hisz van mit tanulni, de úgy veszem észre, hogy ez 

az „évjárat” most fogékony is rá. Szeretném, ha minél többen ma-

radnának a labdarúgás, a sport világában, ezért is teszünk, próbálok 

minél több változatosságot belevinni az edzések monotonításába. 
Az már csak hab lenne a tortán – bár ez is a célom - ha továbbra is 

valamelyik teskándi korosztályos csapatot erősítenék a csapat tagjai 
a későbbiekben.    

Képek a mindennapokból

Képek a mindennapokból



A 2019/20-as szezontól egy kiegyensúlyozott 
és erős bajnokságot várok, ahol sok színvo-

nalas mérkőzést láthatnak majd a találkozók-

ra kilátogató szurkolók. 

Több csapat is jelentősen megerősödőtt ebben az évben 
és a feljutó ATE és az Nb3-ból kiesett ASC is jó játékerőt 
képvisel. Véleményem szerint a bajnokság legesélyesebb 

csapata a nyáron jelentősen megerősödőtt Nemesapáti és 
mellette a jó játékerőt képviselő Gyenesdiás és Szepetnek. 
Idén szerintem nem lesz akkora szakadék a tabella első 
és második fele között. Én a csapatot a középmezőnybe 
várom, de ehhez nagyon sokat kell tennünk. 

A Magyar Kupából sajnos büntetőkkel kiestünk a már emlí-
tett Gyenesdiás ellen. 

Sajnos a felkészülésünk és igazolásaink nem úgy alakul-
tak, ahogy szerettem volna. Tavalyi év meghatározott játé-

kosai távoztak tőlünk, ami előtt értetlenül állok. 

MEGYE
1

A csapat: Pergell Dávid, Bohnicsek Szabolcs, Kiss Patrik, Bedő Marcell, Czigány Ádám, Magyar András, Gulyás Bálint, Zsuppán Krisztián, Szekeres 
Ferenc, Major Jenő, Boronyák Tamás, Ágoston Károly, Németh Norbert, Czene Mátyás, Aliouane Mehdi, Bailo Dávid, Szabó Benjamin

Bedő Marcell (22)
védő 

      3 éve Egyesületünk játékosa 
előző klubjai: ZTE FC, 
Hévíz SK, Sárvár FC

Bailo Dávid (25)
 támadó, új igazolás

előző klubjai:  Kinderball SE, Kecskeméti 
TE, PMFC-Sport, ZTE FC, Sárvár FC, 
Csács-Nemesapáti SE, Andráshida SE

Czene Mátyás (18)
támadó

1 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: ZTE FC

 
Szabó Benjamin (27)

középpályás (régi/új igazolás)
előző klubjai: ZTE FC, UFC      

Sieggraben, Nagykőrösi Kinizsi 
Csács-Nemesapáti SE

Németh Norbert (26)
támadó

saját nevelés 

Major Jenő (23)
középpályás 
saját nevelés

Gulyás Bálint (31)
védő, 3 éve Egyesületünk játékosa

előző klubjai: Jászapáti VSE, ZTE FC, KSE Csesz-
treg, Kehidakustány SE, Egervári TE, Olajmunkás, 

Tungsram LSE, Zalaszentgyörgy

Magyar András (38)
védő, csapatkapitány

6 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: FC Keszthely, Hévíz SK,TUS Grein-

bach, Marcali VFS, Lenti TE, Rédics KSE,
Olajmunkás SE, Gutorfölde

Bohnicsek Szabolcs (17)
 kapus 

2 éve Egyesületünk játékosa
előző klubja: Páterdomb LSC

PERGEL ATTILA

MEGYE
1

A nyáron három játékos érkezett hozzánk: Szabó Benjámin, 
Bailo Dávid és Luter Kristóf. 
Emellett nagy öröm számomra, hogy az utánpótlásból a saját 
nevelésű Boronyák Tamás és Ágoston Károly végig velünk 
volt a felkészülési időben és már mindketten bemutatkoztak 
a felnőtt csapatban. 
Bízom benne, hogy az őszi szezonban egy szerethető és 
alázatos csapatot láthatnak szurkolóink és támogatóink.

Hajrá Teskánd!  

Czigány Ádám (31)
középpályás

2 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: Lenti, Tormafölde

Kiss Patrik Márk (21)
védő 

3 éve Egyesületünk játékosa 
előző klubjai: Tungsram LSE,

ZTE FC, Andráshida SC

Pergel Dávid (24)
kapus

3 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: Páterdomb LSC, ZTE FC, SV Heili-

genbrun, Csács-Nemesapáti SE, 
Olajmunkás SE,

SV Grosspetersdorf 

 
Ágoston Károly (18)

támadó
saját nevelés

 
Boronyák Tamás (18)

középpályás
saját nevelés

Szekeres Ferenc (26)
középpályás 
saját nevelés

 
Aliouane Mehdi (26)

támadó
Fél éve ismét Egyesületünk játékosa 

előző klubjai: ZTE, Police-Ola



Olajmunkás SE Gellénháza – Let’s Do It Technoroll Teskánd 
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Lenti TE
Horváth MÉH Kiskanizsa - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Helsa Andráshida TE
Semjénháza SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Kinizsi SK Gyenesdiás
Zalalövői TK - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Femat Csesztreg SE
Zalaszentgróti VFC - Let’s Do It Technoroll Teskánd

 
2019.09.29. 16:00 
2019.10.06. 11:00 
2019.10.13. 15:00 
2019.10.20. 14:00 
2019.10.27. 14:00 
2019.11.02. 13:30 
2019.11.10. 13:30
2019.11.17. 13:00

2019.09.21. 14:00 
2019.09.29. 14.00 
2019.10.06. 09:00 
2019.10.13. 13:00
2019.10.20. 12:00 
2019.10.27. 12:00 
2019.11.02. 11:30 
2019.11.10. 11:30
2019.11.17. 11:00 

 

U19

LET’S DO IT TECHNOROLL TESKÁND CSAPATAINAK
ŐSZI MENETRENDJE

Let’s Do It Technoroll Teskánd - Hahót FSE
Becsvölgye SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd  
Salomvár SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Zalaháshágy SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd 
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Csonkahegyhát SE
Helsa Andráshida TE – Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - TARR Andráshida SC
Police Ola LSK - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Zalalövői TK

2019.09.22. 14:00 
2019.09.29. 16:00 
2019.10.05. 13:30
2019.10.13. 15:00
2019.10.19. 14:00    
2019.10.26. 14:00
2019.11.03. 13:30
2019.11.09. 13:30
2019.11.16. 13:00

Let’s Do It Technoroll Teskánd - Ada Nova SE  
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Police Ola LSK 
Zalaapáti SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd 
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Szepetnek SE
Kinizsi SK Gyenesdiás - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Gutorfölde MSC - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Ada Nova SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd

 2019.09.22. 10:00
2019.09.29. 11:00
2019.10.05. 16:00
2019.10.13. 11:00
2019.10.20. 09.30 
2019.11.02. 13:00
2019.11.09. 10:00

NŐI
CSAPAT

Harmadik szezonunkat kezdjük együtt a lányok többségével. Bát-
ran ki merem jelenteni hogy mind a pályán mind azon kívül egy egy-

séges, összetartó egymást segítő csapatot sikerült összehoznunk. 
Mint mindenhol, nálunk is vannak kisebb-nagyobb problémák, de 

azokat akarattal, kitartással és összefogásban megpróbáljuk és 
meg is tudjuk oldani. 

Az elmúlt két szezont sárga és piros lapok nélkül hozták le a lányok, 

így teljesen megérdemelten mondhatják magukénak a FAIR PLAY 
díjas csapatnak a Megyei Női Csökkentett pályás bajnokságban. 
A csapaton látszik a fejlődés, ha csak a statisztikát nézzük akkor is, 
de a pályán nyújtott teljesítmény, összjáték és eredmények tükré-

ben is felfedezhető az előrelépés . 
A bajnokságnak 16 játékossal vágunk neki, de folyamatban van 
még lehetséges játékosokkal a megbeszélés, egyeztetés és új lab-

darúgást az egyesületünknél csak most elkezdő hölgyek leigazolá-

sa és csapatba építése.  

Az idei év nyári időszakában is voltak távozóink (Nagy Ibolya, Bor-
bély Elizabet, Montag Eszter) illetve a sérültjeink közül csak Tóthné 
Rózsa Szilvia tudta elkezdeni az edzéseket. Sajnos a bajnokság 
kezdete előtt 3 héttel elveszítettük az egyik legmeghatározóbb já-

tékosunkat Molnár Rebekát keresztszalag szakadás miatt. Sikerült 
viszont két játékost is csapatunkhoz csábítani, akik reményeink 

szerint segíthetik az előre játékunkat az előttünk álló idényben. Haj-
du Patrícia és Kántor Judit szívesen fogadták megkeresésünket és 

mindketten gyorsan beilleszkedtek , felvették a ritmust és az álta-

lunk megszokott játékstílust. Újabb fiatal hölgyet igazoltunk Dános 
Réka személyében egyesületünkhöz, ezzel is folytatva az elkezdett 
és megtervezett utat, miszerint a tehetséges fiatalok mellé rutinos 
tapasztalt játékosok segítségét kihasználva a csapat előrelépését 
segíteni a bajnokságban évről évre. Csapatunk átlagéletkora 24 év, 
ami ideális a jó munka elvégzéséhez az eredményes őszi szezon-

hoz majd a bajnoki évhez.   

A nyári időszakot pihenés nélkül végigdolgozták a lányok és tor-
nákkal, edzésekkel, edzőmeccsekkel hangolódtunk a szeptembe-

ri kezdésre. A jelenlegi játékos állományt ismerve a 2019/2020-as 
szezonban az új játékrendszerben is bízva mindenképpen alkalma-

sak vagyunk a célként megjelölt 4.-6. hely valamelyikének megszer-
zésére.   

NÉMETH LÁSZLÓ

A csapat: 
Dezső Katalin, Molnár Rebeka, Vass Gabriella, Németh Nóra, Hajdu Patrícia, 
Rinczki Alexandra, Rosta Hella, Németh Kíra, Szekér Réka, László Brenda 
Netta, Németh Viktória, László Vanda Viola, Tóthné Rózsa Szilvia, Nyakó Rita, 
Dános Réka, Kántor Judit

Takács József  Attila
létesítmény gondnok

Habaráné Zarka 
Renáta

Jegyszedés

Thuróczi János
masszőr

                 AKIK SEGÍTENEK NEKÜNK

TARR Andráshida – Teskánd 
Teskánd - Gellénháza
Tungsram - Teskánd
Teskánd - Zalalövő
Zalaszentgrót - Teskánd

2019.09.21. 10:00 
2019.09.28. 10:00 
2019.10.11. 16:30
2019.10.20. 10:00 
2019.10.26. 10:00 

AZ U11/13 BOZSIK TORNÁK
2019.09.21. 09:00 Teskánd
2019.10.05. 09:00 Teskánd
2019.10.18. 09:00 Teskánd
2019.11.09. 09:00 Teskánd

AZ U7/9 FESZTIVÁLOK
2019.09.29. 09:00  Lenti
2019.10.13. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2019.10.27. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum

Magam részéről sok sikert kívánok a 2019/2020-as szezon őszi fordu-

lóira első sorban az általam irányított női, illetve a Let’s Do It Technoroll 
Teskánd minden korosztályos bajnokságban játszó csapatának. 

MEGYE
1

MEGYE
3

NŐI
BAJNOKSÁG

U16

U14Óházy Bálint
Bemondó

Teskánd - Botfa
Andráshida SC- Teskánd
Teskánd - ZUSC II
ZUSC I - Teskánd
Teskánd - Tungsram

Andráshida TE - Teskánd
Teskánd - Türje
Teskánd - Police Ola
Teskánd - Páterdomb

2019.09.18. 17:00 
2019.09.26  17:00 
2019.10.03. 17:00
2019.10.08. 17:00 
2019.10.14. 16:00

2019.10.24.  15:00 
2019.10.30.  14:00 
2019.11.13.  16:00
2019.11.20.  13:00 

    Köszönjük dr. Szemes 
Adriennek a fotókat!

2019.11.02. 10:00 
2019.11.09. 10:00 
2019.11.17. 10:00
2019.11.23. 10:00 

Teskánd - Helsa Andráshida
Türje - Teskánd
Teskánd - Police Ola
Páterdomb - Teskánd



www.teskandkse.hu
e-mail: info@teskandkse.hu 

- 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  Név: Teskánd Községi Sportegyesület 
 Adószám: 19957436-2-20

Mez szponzoráció

TÁMOGATÁSI 
LEHETŐSÉGEK:
Szívesen fogadunk nem anyagi jellegű 

támogatásokat is, amelyeket a napi 

feladatok fedezésére, a pályánk fen-

ntartásra és elsősorban az utánpótlás 

támogatására használunk fel.

FUTBALL
 NEMZEDÉKÉT!

TÁMOGASSA


