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TÁMOGATÓK:

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

SZERETJÜKSZERETJÜK
   A FOCIT.   A FOCIT.

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



Tisztelt Olvasó, Kedves Sportszerető Barátunk!

Újabb tavaszi szezon vette kezdetét, változásokkal 
és jó mérkőzésekben való reménykedéssel, hiszen a 
szurkolói akarat örök: szeretne egy jó meccset látni, 
ahol az általa buzdított csapat gyönyörű győzelmet 
arat. Erre minden esélyünk meg van minden korosz-
tályban, minden csapatunknál, mert a már említett 
változás esetünkben pozitív irányt mutat. Tisztelet-
tel jelentem mindenki számára: a hangulat kiváló, a 
szakembereink „egy irányba” húznak, s talán pénz-
ügyeink szekerét is sikerül egy szigorú, de igazságos 
mederben tartani. A folyamatos fejlődés szemmel lát-
ható nem csak csapatainknál, hanem az infrastruktú-
rában is: szép épületünk bővült egy raktárral valamint  
egy büfével, mely reményeink szerint sokkal méltóbb 
kiszolgálója lesz az idén 60. évét ünneplő Egyesüle-
tünknek.

Tehát minden adott: legyen ez az Év az ünnepé, a 
megemlékezésé, s ehhez kérem szurkolóink, baráta-
ink, gyermekeink és családjaik támogatását, hiszen a 
legfontosabb két szó

HAJRÁ TESKÁND!!!

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

TISZTELT OLVASÓ!
TISZTELT SPORTSZERETŐ BARÁTAINK!

Sportbaráti üdvözlettel:
           
                            Bogár István
                             TKSE elnök



A csapat:
Gyenese Mátyás, Kovács Bence, Lőrincz Dominik, Osvald Zsombor, 
Végh Bence, Baksi Olivér, Ott Bertalan, Györe Olivér, Tóth Zalán, 
Gecse Noel, Horváth Ákos, Németh Alex, Gróf Ábel

A Bozsik-korosztályok koordinálását szintén ez év elején vet-
tem át. Az ovisoktól (U7-13) az általános iskolásokig tartó kor-
osztályban szerencsére létszámbeli problémánk ebben az év-
ben sincs. Mindegyik korcsoport a korosztályának megfelelő 
létszámmal van, sőt az U11-es csapatban alkalmanként édes 
problémát jelent a „túl” nagy létszám. A gyerekek felkészítését, 
tanítását mindegyik csapatnál szakmailag képzett, jól felké-
szült, megbízható edzők végzik. Nagy hangsúlyt kell fektetni az 
edzések színvonalára, hisz a mai világ annyi hatást gyakorol a 
gyerekekre, annyi választási lehetőséget tár eléjük, hogy fontos 
valamivel megfogni és megtartani őket. Ha jó hangulatban, já-
tékos feladatokon keresztül ismertetjük meg a futball alapjait, a 
gyerekek úgy tanulnak, hogy közben lehet észre sem veszik. Ez 
a cél a jövőre nézve…

U9-es csapatomat 2011-2012-es születésű játékosok alkotják, 
sokan az idei tanévtől kezdték meg az iskolát, náluk sikerült 
elérnem, hogy az iskola ne szorította háttérbe a labdarúgást 
járnak rendszeresen edzésre, élvezik a játékot. Fontos szá-
momra hogy sok tudást, élményt szerezzenek a hétvégi Bozsik 
Fesztiválokon. Célom, minél több kis focista érkezzen a klub-
hoz, edzések során sajátítsák el a labdás technikai elemeket 
a labdavezetést a láb különböző részeivel, átadás-átvételeket, 
a pontos átadásokat. Örömmel töltene el, ha valamelyik kis já-
tékosom egyszer a Teskánd felnőtt csapatában mutatkozna be 
tétmérkőzésen.
Csapatom félévente 4 Bozsik fesztiválon vesz részt. Két alka-
lommal Lentiben és két alkalommal Zalaegerszegen az Ifjúsági 
Sportcentrumban szerveznek nekik színvonalas tornát. Az el-
múlt tornákon nagy létszámmal voltunk jelen. Gyerekeink nagy 
lelkesedéssel, hatalmas örömmel vettek részt mind a 4 tornán, 
ahol tudásuk legjavát nyújtották. 

U9U9

         STANDI DÁNIEL
 U7-U13 UTÁNPÓTLÁS VEZETŐ

FARKAS ÁDÁM

          PERGEL ATTILA
 U14-U19 UTÁNPÓTLÁS VEZETŐ

2020 januártól a felnőtt csapat irányítása mellett az U14, U16 és 
U19-es csapatok  koordinálása is a feladatom lesz. A jövőben 
Egyesületünk, az edzők és jómagam is azon leszünk, hogy a 
gyermekek minél jobb körülmények között legyenek és megfe-
lelő képzést kapjanak. Céljaink továbbra is, hogy a település és 
környéki focizni vágyó gyerekeknek lehetőséget adjunk a játék 
tanulásához. Fontos, hogy a korosztályokba újabb és újabb be-
lépők legyenek.  Szeretnénk a játékosoknak a lehetőségeknek 
megfelelően a legtöbbet megadni. Ettől az évtől bevezetnénk az  
egyéni képzést is. Minél jobb eredményeket szeretnénk elérni 
a velünk azonos vagy alacsonyabb osztályú utánpótlás nevelő 
egyesületekkel. Mivel ez évtől személyi változások történtek az 
utánpótlásunkban, emiatt a kezdetekben lesznek nehézségek, 
de azon leszünk, hogy minél előbb egyenesbe kerüljünk.



A srácokkal egy igazán mozgalmas, aktív őszt tudhatunk a 
hátunk mögött. Az edzéseken és a Bozsik tornákon sikerült 
egymást megismerniük, megtanultak egymásért küzdeni és 
csapatban gondolkodni. A rutinosabb, idősebb játékosok ki-
válóan segítették a korosztályba most ősszel érkezőket, ami-
nek külön örültem. Idén már január 7-én heti két alkalommal 
kezdtük el a felkészülést elsősorban a téli teremtornákra vala-
mint a tavaszi Bozsik tornákra. Keretünket 18 játékos alkotja, 
Borbély Dánielre jelenleg tanulmányai miatt nem számíthatok, 
viszont januártól csatlakozott hozzánk a teskándi suliból Haas 
Balázs, akit gyorsan befogadtak a többiek. Versenynaptárunk 
sűrű egymást érik a teremtornák, ahol rengeteg tapasztalatot, 
új élményt szerezhetünk. Jó felmérő a csapatnak hol is tartunk 
igazán. A Futsal tornán két forduló után esélyünk van, hogy to-
vább jussunk a megyei döntőbe. Azt veszem észre a srácokon, 
élvezik ezt a termes időszakot jól pörögnek az edzéseken és 
a meccseken is. A kinti Bozsik tornáinktól eltérően itt kevesebb 
játékos van egyszerre a kisebb pályán több a párharc, a passz, 
a csel, a szerelés, a védés. Ezen feltételek mellett jól fejlődnek 
a gyerekek mind gyorsaságban, gondolkodásban, agilitásban 
és nem utolsó sorban a hangulat is motiváló számukra. Jelen-
legi csapatunk legnagyobb erőssége a győzni akarásuk, a fe-
gyelmük és a csapategységük. A 2009-es születésű gyerekek, 
akik jelenleg a gerincét adják a csapatnak korosztályváltás előtt 
állnak. Azon dolgozom, hogy ez a váltás számukra zökkenő-
mentes legyen, helyt tudjanak állni majd a nagyobbak közt is. 

Az őszi szezon lezárása után még 2019-ben elkezdtük az edzé-
seket teremben, hisz decembertől márciusig elég sok teremtor-
na várt ránk. A szokásos téli Bozsik teremtornákon kívül – ez 
három alkalmat jelent a tél időszakban – beneveztünk a futsal 
bajnokságra is, ami a 2020-as évtől már három fordulós. A fut-
sal torna utolsó fordulója március 8. – jó esélyünk van a me-
gyei döntőbe jutásra, ez még egy hétvégét jelentene -, míg az 
élő füves Bozsikok már március 21-én kezdődnek. Elég sűrű 
menetrend jött össze az idei tavaszra. A megfelelő felkészülés 
érdekében heti két edzéssel, a futsal szabályok átbeszélésé-
vel, futsal elemek gyakorlásával készültünk. A téli időszakban 
a termi edzéseken, és ezáltal a mérkőzéseken is hétről-hétre 
tapasztalható volt a fejlődés a csapatnál. Ennek egyik fő oka a 
magas létszámú edzésrészvétel. Másik tényező a csapat egy-
ség megerősödése, a csapaton belüli szerepek kialakulása. Bár 
azt gondolom a gyerekek alapból is rangsorolnak egymást kö-
zött, mégis a csapatban megoszló feladatok tisztázása, a csa-
pategység kialakítása érdekében elkerülhetetlen. Egy amatőr 
csapat akkor lehet sikeres, ha mindenki a képességeinek meg-
felelő feladatot kap és arra törekszik, hogy abból a maximumot 
hozza ki. Ez a jelenlegi 2007-2008-as korosztálynál elég jól ki-
alakult, ha állandósítani tudjuk, még sok sikerben lehet része a 
társaságnak. 

A csapat:
A csapat tagjai: Bertók Dávid, Bogdán-Tóth Rajmund, Boros Ádám, 
Büki Bálint, Dobos Gergő, Fonyadt Roland, Habara Kristóf, Kelemen 
Bálint, Komondi Máté, Lánczos Bálint, Rédl Nátán, Tompos Ábel, 
Tóth Balázs, Tóth Bertold

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

U11U11 U13U13

GULYÁS BÁLINT STANDI DÁNIEL



A csapat tagjai:
Ágoston Félix, Bicsák Péter, Salamon Dominik, Kiss Olivér, Katona 
József, Kárpáti Balázs, Kelemen László, Nauratyill Balázs, Végh 
Zalán, Vincze Marcell, Kelemen Zsombor, Luczu Levente, Zsuppán 
Gergő

A csapat tagjai:
Balázsi Zsombor, Baloga Mihály, Büki Bence, Horváth Dániel, 
Kákossy-Márk Balázs, Kákossy-Márk Tamás, Kelemen Zsombor, 
Kiss Olivér, Salamon Dominik, Schulcz Gábor, Takó Ádám, Varga 
Benjámin

U16U16U14U14

A csapatot a 2020-as év elején vettem át, bár abszolút nem 
volt ismeretlen a társaság, hisz a 2006-os korosztály nagyré-
sze 3 évig volt a játékosom. Ebben a korosztályban már baj-
noki rendszer van, ahol a csapat a 4. helyen telelt. Ha csak 
a helyezést nézném még akár elégedett is lehetnék, hisz jó 
pár városi, ill. város környéki csapatot megelőzünk. Viszont 
láttam jó pár mérkőzést az őszi szezonban, amelyeken a leg-
nagyobb hiányosság az akarat volt. A képességbeli, taktikai 
hiányosságokat idővel könnyen lehet orvosolni az edzése-
ken, viszont a játékosok hozzáállását nagyon nehéz és las-
sú folyamat. Azt gondolom ennél a korosztálynál ez kiemelt 
fontosságú, hisz a pubertáskor ezer irányba viszi a gondola-
taikat (is). Ha viszont a megfelelő hőfokra vannak „felfűtve” 
a fiúk, akkor bárkit le tudnak győzni. Ezzel a szellemiséggel 
készülünk a tavaszi szezonra, célnak mindenképp a dobogó 
elérését tűztük ki a bajnokságban.

Az U-16-os csapat munkáját január-tól irányítom. A korosztályban 
szereplő labdarúgók létszáma 9 fő így az U-14-es csapatunk erős-
ségeivel töltjük a létszámot. 
Nagy öröm hogy két játékost sikerült igazolnunk Luczu Levente és 
Zsuppán Gergő személyében. Levente a kapus poszton míg Gergő 
védő, középpályás poszton bevethető játékos. 
Már most felkerül az U-16-os csapat keretébe Kelemen Zsombor, 
Kiss Olivér, Büki Bence és Salamon Dominik. Sajnos technikailag, 
fizikálisan is van lemaradásunk, ám a srácok megfelelő létszámban 
járnak edzésre, odateszik magukat, látszik rajtuk, hogy jobbak és job-
bak akarnak lenni. Mindez azonban nem fog egyik napról a másikra 
menni, még sok munka vár ránk. 
Pergel Attila felnőtt edző lett a koordinátorunk ami garancia a minő-
ségi fejlődésre. Heti két edzéssel és egyéni képzésekkel készülünk a 
bajnokságra ami nem lesz sétagalopp, csapatunk sajnos 6 szerzett 
ponttal áll, így nem szabad elrugaszkodott célokat megfogalmazni, 
lépésről lépésre kell haladni. 

Képek a mindennapokból

DEÁK ÁDÁMSTANDI DÁNIEL



Csapatunk sajnos az előző félév végén játékban nagyon visszaesett, 
jöttek a rossz eredmények így 1 ponttal lemaradva a tabella 3. helyén 
áll. Téli felkészülésünkről sokat nem tudok mondani hiszen nem tudtunk 
megfelelő létszámba készülni. Akad pozitívum hogy Cseke Tibor és 
Rinczki Krisztián lejátszották első meccseiket a felnőtt csapatban 
felkészülési mérkőzésen és mindketten jó játékkal Tibi pedig góllal 
debütált. Büszkék vagyunk rájuk, remélem hamarosan a felnőtt csapat 
oszlopos tagjai lesznek, ahogy már nyár óta Boronyák Tamás is az.
Egy játékost sikerült igazolnunk Horváth László személyében a Csács-
Nemesapáti csapatától. Ismerjük játékát bízom benne segítségünkre 
lesz. 
A csapattal szemben év elején támasztott elvárásom nem változott az 
1-6 hely valamelyikét szeretnénk megszerezni. A társaság képes a jó 
szereplésre, azonban a teljesítményünk nagyon hullámzó, így a feladat 
adott, a hibákat csökkenteni kell, és a rossz szériának a hosszát minél 
rövidebbre venni. Ha ezt meg tudjuk valósítani elérjük célunkat.

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, Hári Bálint, Horváth László

U19U19

DEÁK ÁDÁM

MEGYEMEGYE
33

Az őszi félév nem úgy alakult, ahogy terveztük. 
Bízunk a sikeresebb folytatásban, és az élmezőnyhöz próbálunk 
közelíteni a tavasszal. 
Szeretnénk egy kiegyensúlyozott, nyugodt félévet, sok rúgott és 
kevesebb kapott góllal.

Távozott: Zsuppán Krisztián
Érkezett: Barta Attila (Nádasd)

MÁNDLI PÉTER

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

Képek a mindennapokból



Ahogy vártam a 2019/20-as bajnokság ki-
egyensúlyozottabb lett, mivel három csapat is 
egyenlő pontszámmal vezeti a bajnokságot, 
és ebből kettőt a Nemesapátit és a Gyenesdi-

ást meg is említettem a nyáron. Talán 2-3 Egye-
sület, aki az ősszel gyengébben szerepelt. Több csapat is 
próbál tovább erősíteni. Nálunk is történtek változtatások 
és sajnos a következő játékosokra hosszabb-rövidebb ide-
ig nem számolhatunk: Szekeres Ferenc külföldi munkale-
hetőség miatt hiányzik, Németh Norbert és Pergel Dávid 
kiestek komolyabb sérülés miatt. Kapusposztra a rutinos 
Kovács Gábor az ATE-től, támadó posztra Pergel Bence 
Szentlőrinctől és középpályára Egyed Dániel Csács-Ne-
mesapátitól érkezett. A célkitűzésünket az őszi szezonban 
teljesítettük, mivel a középmezőnybe vártam a csapatot és 
a 8. helyen zártunk. Amire büszkék lehetünk, hogy a har-
madik legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban. 

MEGYEMEGYE
11

A csapat: Kovács Gábor, Pergel Dávid, Bohnicsek Szabolcs, Kiss Patrik, Bedő Marcell, Czigány Ádám, Magyar András, Gulyás Bálint, Major Jenő, 
Boronyák Tamás, Ágoston Károly, Cseke Tibor, Rinczki Krisztián, Németh Norbert, Czene Mátyás, Aliouane Mehdi, Bailo Dávid, Szabó Benjamin, 
Egyed Dániel, Luter Kristóf, Pergel Bence

PERGEL ATTILA

Viszont amin változtatni kell, az a lőtt gólok száma, mert ná-
lunk csak három csapat szerzett kevesebb találatot.  A baj-
nokságban az utánpótlásból rendszeresen a felnőtt csapattal 
szerepelt Bohnicsek Szabolcs, Boronyák Tamás és Ágoston 
Károly. A téli felkészülésen pedig jó benyomást keltett Cseke 
Tibor és Rinczki Krisztián. Célunk, hogy a bajnokságban a 
tabellán feljebb lépjünk, és erre szerintem van reális esé-
lyünk, de csak abban az esetben, ha a mérkőzéseken min-
den játékosomra számíthatók. 
Bízom benne, hogy a tavasszal egy alázatos, fegyelmezett  
és az utolsó pillanatig küzdő csapatot láthatnak szurkolóink 
és támogatóink!

Hajrá Teskánd!  



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, 
1 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: ZTE FC, UFC      

Sieggraben, Nagykőrösi Kinizsi 
Csács-Nemesapáti SE

Pergel Bence (21)
támadó, Régi/új igazolás

előző klubjai: ZTE FC, Páterdomb 
LSC, MTK Budapest, FTC, 

Soroksár SC, Szentlőrinc SE, 
Gold-Sport Kozármisleny

Major Jenő (23)
középpályás 
saját nevelés

Gulyás Bálint (31)
védő, 4 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

7 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

MEGYEMEGYE
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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

Kovács Gábor Tibor (37)
kapus

Új igazolás
előző klubjai: ZTE FC, Egervári TE, Andráshida 
SC, UFC Unterwart, Sümeg VSE, Zalaszentgróti 

VFC, Gelse SE, USC Pilgersdorf, ATE

 
Ágoston Károly (18)

támadó
saját nevelés

 
Boronyák Tamás (18)

középpályás
saját nevelés

Egyed Dániel (22)
középpályás, új igazolás 

előző klubjai: Csács-Nemesapáti

 
Aliouane Mehdi (26)

támadó
Fél éve ismét Egyesületünk játékosa 

előző klubjai: ZTE, Police-Ola

Luter Kristóf (21)
Középpályás, új igazolás

2 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: ZTE FC, Vasboldo-

gasszonyi LSC, Zalaszentiván SE, 
Csács SE 



NŐINŐI
CSAPATCSAPAT

A harmadik szezonunk felénél járunk a közös munkával a lányokkal. 
Az idei bajnoki évnek is úgy indultunk neki , hogy tisztában vagyunk 
a bajnokság erőviszonyaival és ellenfeleink képességeivel. Ebből ki-
folyólag céloztuk meg a 4-6. hely valamelyikét. Az elmúlt ősz alapján 
kijelenthetjük , hogy a célkitűzésünk továbbra is él, melyet képesek 
vagyunk elérni abban az esetben, ha mindenki úgy és annyit tesz 
hozzá a meccsekhez amit elvárhatunk a tudása alapján. Természete-
sen bravúrokra is képesek vagyunk ezt már az előző szezonokban is 
megmutattuk és ez általában tavasszal szokott érkezni. 
Az idei versenykiírás is nekünk kedvez. Nagy valószínűséggel az al-
sóházban fogunk játszani az alapszakasz befejezését követően, de 
ez csak hasznunkra lehet. Itt ugyanis velünk azonos képességű csa-
patokkal találkozhatunk, ahol mindenképpen lendületes, bátor , gólra 
törő  és egyben vagány  játékot  várok el a lányoktól.  
Csakúgy, mint az elmúlt kettő és fél évben a 2019/20-as bajnokság 
téli szünetében sem kerülte el csapatunkat a távozás illetve az érke-
zés szele. 
Jelenleg 17 igazolt Női labdarúgója van egyesületünknek és ahogy az 
ősszel már beszámoltam róla az első számú kapusunk Dezső Kata 
mellé mindenképpen szerettem volna egy tartalék „hálóőrt” igazolni.
 Ezen törekvésem Magyar Júlia Dorina személyében meg is valósult, 
akit a Gyenesdiási csapattól csábítottunk el. A támadó szekciónkat is 
sikerült erősíteni azzal, hogy ismét egyesületünknél tudhatjuk Bedő 
Ágnest, aki rutinjával és játék inteligenciájával mindenképpen csak 
erősítést jelenthet. Új igazolásunk Kiss Szintia , aki fiatal kora ellenére 
nagy lendülettel vetette bele magát a csapat munkájába,  illetve 14. 
életéve betöltése után már alig várja, hogy a nagyok közt is megmu-
tathassa magát Németh Viktória . Már csapatunkkal edz, de még baj-
noki mérkőzésen való bemutatkozásra várnia kell Csóbor Katának, 
mivel még csak a 13. életévét tölti. 
Új játékosaink gyorsan beilleszkedtek és láthatóan mindent megtesz-
nek a csapat minél jobb teljesítménye érdekében.  
Sajnos jelenleg is van két sérültünk akik még műtét után csak a ta-
vasszal kezdhetik el az edzéseket így rájuk szeptember előtt nem 
számíthatok. A télen megváltam Nyakó Ritától, aki időközben már a 
Gyenesdiás csapatához igazolt. 
Továbbra is folytatom azt a szemléletet vagy inkább utat miszerint a 
tehetséges fiatalok mellett rutinos tapasztalt játékosok segítségét ki-
használva a csapat előrelépését segítsük a bajnokságban évről évre. 

NÉMETH LÁSZLÓ

A csapat: 
Dezső Katalin, Molnár Rebeka, Vass Gabriella, Németh Nóra, Hajdu Patrícia, 
Kántor Judit, Rinczki Alexandra, Magyar Júlia Dorina, Németh Kíra, Szekér 
Réka, László Brenda Netta, Németh Viktória, László Vanda Viola, Bedő Ágnes, 
Tóthné Rózsa Szilvia, Csóbor Kata, Dános Réka, Kiss Szintia

Takács József  Attila
létesítmény gondnok

Habaráné Zarka 
Renáta

Jegyszedés

                 AKIK SEGÍTENEK NEKÜNK

Csapatunk átlagéletkora 24 év, ami ideális a fejlődéshez, jó munka el-
végzéséhez és az eredményes szezonhoz.   
A téli felkészülést is végigdolgozva edzésekkel, teremtornákkal, edző-
meccsekkel készültünk a tavaszi szezonra. 
Céljaink közt szerepel egy női utánpótlás bázis kiépítése, melynek elő-
munkálatait már elkezdtük és reményeim szerint 2020 őszétől már az 
eredményei is láthatók lesznek. 

Óházy Bálint
Bemondó



Let’s Do It Technoroll Teskánd - Police Ola LSK 
Flexibil-TOP Zalakomár - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Olajmunkás SE
Creaton Lenti TE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Horváth MÉH Kiskanizsa
HELSA Andráshida TE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Semjénháza SE
Kinizsi SK Gyenesdiás - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Szalai-Edelholz Zalalövő
FEMAT Csesztreg SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Zalaszentgróti VFC

2020.03.14. 14:30 
2020.03.22. 15:00 
2020.04.05. 15.30 
2020.04.11. 15.30 
2020.04.19. 16.00  
2020.04.26. 16.00
2020.05.03. 16.30
2020.05.09. 16.30 
2020.05.17. 17.00 
2020.05.24. 17.00 
2020.05.31. 15.00  

2020.03.14. 12:00 
2020.03.22. 13.00 
2020.04.05. 13.30 
2020.04.11. 13.30 
2020.04.19. 14.00 
2020.04.26. 14.00
2020.05.03. 14.30 
2020.05.09. 14.30 
2020.05.17. 15.00
2020.05.24. 15.00
2020.05.31. 15.00    

U19U19

LET’S DO IT TECHNOROLL TESKÁND CSAPATAINAK
TAVASZI MENETRENDJE

Let’s Do It Technoroll Teskánd - Göcsej SE Németfalu
Zalaszentgyörgy SE II - Let’s Do It Technoroll Teskánd  
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Nagylengyel SE
Hahóti FSE - Let’s Do It Technoroll Teskánd 
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Becsvölgye SE
Salomvár SE – Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Zalaháshágy SE
Csonkahegyhát SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - HELSA Andráshida TE
Andráshida SC - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - POLICE OLA LSK
Zalalövő - Let’s Do It Technoroll Teskánd

2020.03.14. 09:00 
2020.03.21. 12:00 
2020.03.28. 15:00
2020.04.05. 15:30
2020.04.11. 15:30    
2020.04.19. 16:00
2020.04.25. 16:00
2020.05.03. 16:30
2020.05.09. 16:30
2020.05.17. 17:00
2020.05.23. 17:00
2020.05.31. 17.00

Gersekarát SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Police Ola LSK - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Zalaapáti SE 
Szepetnek SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Kinizsi SK Gyenesdiás

 2020.03.29. 10:30
2020.04.05. 10:00
2020.04.11. 10:00
2020.04.19. 13:00
2020.04.26. 10.00

Teskánd - Páterdomb 
Csács NSE - Teskánd 
Teskánd - Andráshida SC
Botfa - Teskánd
Teskánd - Tungsram

2020.03.20. 16:00 
2020.03.28. 10:00 
2020.04.03. 16:00
2020.04.11. 10:00 
2020.04.24. 16:00 

AZ U11/13 BOZSIK TORNÁK
2020.03.21. 09:00 Teskánd
2020.04.04. 09:00 Teskánd
2020.04.25. 09:00 Teskánd
2020.05.09. 09:00 Teskánd
2020.05.23. 09:00 Teskánd

AZ U7/9 FESZTIVÁLOK
2020.03.29. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2020.04.18. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2020.05.02. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2020.05.16. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum

MEGYEMEGYE
11

MEGYEMEGYE
33

NŐINŐI
BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG

U16U16

U14U14

Teskánd - Csács NSE
Botfa- Teskánd
Teskánd - Andráshida SC
ZUSC II - Teskánd
Teskánd - ZUSC I

Tungsram - Teskánd
Teskánd - Andráshida TE
Türje SE - Teskánd
Teskánd - Police OLA LSK
Páterdomb - Teskánd

2020.03.25. 14:00 
2020.04.01. 14:00 
2020.04.08. 14:00
2020.04.15. 14:00 
2020.04.22. 14:00

2020.04.29.  14:00 
2020.05.06.  16:00 
2020.05.13.  16:00
2020.05.27.  17:00
2020.06.03.  17:00

2020.05.02. 10:00 
2020.05.08. 16:00 
2020.05.16  10:00
2020.05.22. 16:00
2020.05.30. 10:00

Zalalövő - Teskánd
Teskánd - Zalaszentgrót
Andráshida TE - Teskánd
Teskánd - Türje
Police OLA LSK - Teskánd



- 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


