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

Zalaegerszegi üzlet:
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
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Nagykanizsai üzlet: 
8800 Nagykanizsa, Platán sor 4.
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SZERETJÜKSZERETJÜK
   A FOCIT.   A FOCIT.

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



Az elmúlt szezon alaposan megpróbált sportolót, 
szakembert, vezetőt, és nagy tanulságokkal szolgált. 
A csonka bajnokságok lezárt eredményei, az edzések 
elmaradása, a kitűzött célok „elolvadása” - mind-mind 
megviselték játékosainkat korcsoporttól függetlenül, 
testileg és lelkileg egyaránt.
De ebből is lehet előnyt és pozitív értékeket ková-
csolni, hiszen mindenki még a szokásosnál is éhe-
sebb a sikerre: a játékos és edző a pályán, a szurkoló 
pedig a pálya szélén. Az elnökség nagyon bízik egy 
sikeres, teljes, sportszerű évad lebonyolításában, 
és ehhez megpróbál az elmúlt éveknek megfelelő-
en minden feltételt megteremteni, hogy méltóképpen 
ünnepelhessük meg Egyesületünk fennállásának 60. 
évfordulóját!

Legyünk minél többen szurkolóként a pálya szélén, 
ha lehet, minden meccsen sportszerűen buzdítsuk 
csapatainkat (ehhez a felújított Büfé kínálata nagy-
ban hozzájárul), és legyünk részesei egy kiváló baj-
noki szezonnak!

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

HAJRÁ TESKÁND!!!

TISZTELT OLVASÓ!
TISZTELT SPORTSZERETŐ BARÁTAINK!

Sportbaráti üdvözlettel:
           
                            Bogár István
                             TKSE elnök



A csapat:
Baksi Olivér, Boros Zalán, Csizmadia László, Darabos Marcell, Deák 
Zsombor, Domján Rajmund, Györe Olivér, Horváth Medárd, Lipták 
Ervin, Nagy Bálint, Németh Alex, Ott Bertalan, Tóth Zalán, Vanczák 
Zsombor

54 éves vagyok, s gyermekkoromtól kötődöm a labdarúgáshoz, 
aktív játékosként megfordultam a ZTE, Zala Volán csapataiban, 
valamint alacsonyabb osztályokban is.

UEFA B licence-s edzőként korábban a Tungsram, ZTE, Police 
Ola U11/U13-as korosztályaival foglalkoztam, amely mellett im-
máron 11 éve a Böde felnőtt csapatának vezetőedzője vagyok.

Képzettségem, tapasztalatom garancia a minőségi munkára 
mindkét (U13, U14) korosztályban. Emellett a Bozsik program-
hoz tartozó csapatok utánpótlás vezetői feladatait is ellátom a 
2020/21-es szezontól.

Az idei nyártól kaptam meg azt a megtisztelő feladatot, hogy 
vezethetem a Teskánd KSE U11-es csapata mellett az U9-es 
reménységeket is. Azért dolgozom, hogy a labdarúgásban 
szerzett eddigi tapasztalataimat minél szélesebb körben átad-
jam a gyerekeknek az Ő nyelvükre lefordítva. Fontosnak tar-
tom a gyerekek megismerését, az érdeklődésük fenntartását, 
mert nem csak a focit oktatjuk, hanem teljes értékű embert is 
nevelünk. Az edzéseket már augusztusban elkezdtük. Heti két 
alkalommal készülünk az őszi Bozsik fesztiválokra. Jelenlegi 
csapatunkat a 2012/2013-ban született gyerekek alkotják és 
hozzájuk csatlakoztak az oviból elballagott 2014-es születésű 
srácok is, akik még az ovifociban vehetnek részt. Így egy szép 
létszámú 14fős keret alakult ki. A srácok korosztályon belül is 
fiatalnak mondhatók. Így az előttünk álló célok nem lehetnek 
mások, mint az egymással szembeni türelem, az önbizalom 
növelése valamint a csapatszellem kialakítása. Fontos lesz, 
hogy a gyerekek élvezzék a foglalkozásokat, mindig tanuljanak 
újat, valamint erősítsem bennük a sportághoz való kötődést. 
Bízom benne, hogy az előttünk álló Bozsik fesztiválokra egy 
össze szokott kis közösséget sikerül létrehoznunk. Köszönöm 
a szülőknek a háttérmunkát, a rugalmasságot és hogy mindent 
megtesznek, azért hogy a gyerekek eljussanak edzésre, rend-
szeresen sportolhassanak.

U9U9

         KÓSA LÁSZLÓ
 U7-U13 UTÁNPÓTLÁS VEZETŐ

GULYÁS BÁLINT

          PERGEL ATTILA
 U14-U19 UTÁNPÓTLÁS VEZETŐ

2020 januártól a felnőtt csapat irányítása mellett az U14, U16 
és U19-es csapatok  koordinálása is a feladatom. A jövőben 
Egyesületünk, az edzők és jómagam is azon leszünk, hogy a 
gyermekek minél jobb körülmények között legyenek és megfe-
lelő képzést kapjanak. Célunk 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.



Az idei fociszezonban az U11-es csapatunkat a 2010/2011-ben 
született gyerekek alkotják. A foglalkozásokat már augusztus-
ban elkezdtük heti két alkalommal. Fontosnak tartom ezt a nyár 
végi, suli előtti időszakot, mert még nincsennek a srácok telje-
sen leterhelve az iskolai napirenddel. Kiváló alkalom az egy-
más megismerésére, így az őszi Bozsik tornákra már kialakul 
a csapathoz való kötödésük. 13 tehetséges kis reménységgel 
vágunk neki a megmérettetéseknek. A tavalyi keretből 5 já-
tékos maradt a többiek már az U13-as csapatunkat erősítik. 
Fejlődésüket továbbra is kíváncsian figyelem, egy példamutató 
korosztályt adhattam tovább. Akik velem maradtak remélem az 
idei csapatunk magját fogják alkotni, ami hatalmas felelőséggel 
jár. Az U9-ből csatlakozott srácokat kell majd segíteniük a be-
illeszkedésben. Célunk egy jó közösség létrehozása és a csa-
patszellem kialakítása lesz. A gyerekek ebben a fiatal korban 
szerzik meg az alapokat a fociban, amire majd minden más 
épül. Céljainkat viszont csak akkor fogjuk elérni, ha minél több 
foglalkozáson veszünk részt. Az előttünk álló őszi tornákat már 
nagyon várjuk, hogy megmutassuk mire is vagyunk képesek 
csapatként. A gyerekek nevében is köszönöm a szülőknek, 
nagyszülőknek, szomszédnak, mindenkinek, aki a gyerekeket 
fuvarozza egész évben a munkából rohanva, mindent össze-
egyeztetve, hogy sportolhassanak. 

Az idei évben vettem át az U13-as korosztályt. Az edzéseket 
megkezdtük a 2008-2009-es gyerekekkel. Nehezen indult a 
munka, mivel a nyár miatt kezdetekben sok volt a hiányzó. A 
2008-as korosztályból 5 játékos eligazolt, amely miatt az idei év-
ben szűkebb kerettel dolgozunk. Ami örvendetes, hogy a 2009-
es korosztály nagyobb létszámmal rendelkezik és sok ügyes 
játékos van közöttük.
Célunk, hogy a gyerekek minél többet fejlődjenek és jól érezzék 
magukat a közösségünkben valamint alkalmazkodjanak a na-
gyobb pàlyàhoz és létszámhoz. Ebben a félévben is 5 Bozsik 
tornán fogunk részt venni és ez a korosztály fogja kiegészíteni 
az U14-et is, télen pedig teremtornák várnak majd ránk.

A csapat: 
Barabás Bence, Végh Csanád, Végh Áron, Dala Péter, Büki Bálint, 
Komondi Máté, Vörös Milán, Janzsó Máté, Kovács Balázs, Molnár 
Bence, Lukács-Cséza Benedek, Németh Marcell, Szakos Péter, Fa-
luközi Ádám, Boronyák Sámuel, Ledó Zsombor

A csapat: 
Csáki Bence, Fábián Áron, Gecse Noel, Gyenese Mátyás, Horváth 
Ákos, Kovács Bence, Lőrincz Dominik, Osvald Zsombor, Pámel Noel, 
Petánovics Alex, Szakony Máté, Tóth Boldizsár, Végh Bence

U11U11 U13U13

GULYÁS BÁLINT KÓSA LÁSZLÓ  

Képek a mindennapokból



A csapat:
Luczu Levente, Kárpáti Balázs, Nauratyill Balázs, Varga Benjámin, 
Büki Bence, Schulcz Gábor, Csontos Csongor, Sebestyén Boldizsár, 
Zalavári Huba, Tóth Bertold, Dobos Gergő, Redl Nataniel, Habara 
Kristóf, Tompos Ábel, Kelemen Zsombor, Balázsi Zsombor

A csapat:
Végh Csanád, Végh Áron, Dala Péter, Büki Bálint, Komondi Máté, 
Vörös Milán, Janzsó Máté, Kovács Balázs, Németh Marcell, Tóth 
Bertold, Dobos Gergő, Habara Kristóf, Tompos Ábel,

U16U16U14U14

A csapatot az ősszel induló szezonban vettem át, augusz-
tusban kezdtem a munkát az U14-nél. Az U14 nem kötele-
ző bajnokság, s ez adja a speciális helyzetét is: a játékosok 
egyik fele még a Bozsik Tornákon szerepel az U13-as csapat 
tagjaként, míg a 2007-es születésűek már felfelé is játsza-
nak az U16-os korosztályban. A korábbi évekkel szemben a 
korosztálynak is van önálló edzése, így a gyerekek a saját 
korosztályukkal együtt hetente három edzésen vesznek részt 
valamint a heti mérkőzéseken és tornákon.
Ezen korosztály küzdelmei már bajnokság formájában zajla-
nak, általában szerdánként fogunk játszani. A többi csapat-
hoz képest meglehetősen fiatal kerettel rendelkezünk,ebben 
a korban egy-két év nagyon sokat jelent , de a pozitívumokat 
fogjuk keresni: szép gólok, csapat- és küzdőszellem, stb. 
Cél az, hogy szeressék ezt a játékot és minél többet fejlődje-
nek, hasznosan töltsék ezt a szezont. Minden korosztályban 
legyen 1-2 játékos aki később bemutatkozhat a felnőtt csa-
patban és meghatározó játékossá váljon.

Januárban átvett csapatomban a koronavírus járvány miatt az előző 
félévben nem volt lehetőségem bajnoki mérkőzést jatszani így az idei 
évet egy teljesen új csapattal kell elkezdenünk.
Három játékos (Katona József, Vincze Marcell és Ágoston Félix) ke-
rült fel az U19-es csapatba, Kelemen László abbahagyta Kiss Olivér, 
Takó Ádám és Baloha Mykhailo pedig eligazolt az ATE csapatába. 
Csontos Csongort sikerült leigazolnunk a ZUSC csapatából, Zalavári 
Huba és Sebestyén Boldizsár érkezett a Páterdomb csapatából va-
lamint Dobos Gergő, Redl Nataniel, Tompos Ábel és Tóth Bertold ke-
rült fel az U14-es csapatból. A nagy játékos mozgás ellenére heti két 
edzéssel és jó létszámban készülünk az előttünk álló bajnokságra. 
Nem lesz könnyű dolgunk de a srácok sikerorientáltak valamint na-
gyon eltökéltek, így szeretnénk egy jó középcsapat lenni a bajnok-
ságban, ám ehhez még nagyon sokat kell dolgoznunk.

Képek a mindennapokból

DEÁK ÁDÁMKÓSA LÁSZLÓ      



Csapatunk a tavalyi évhez képest nagy változáson esett át.: eligazolt Hári 
Bálint és Dávid Dániel Söjtörre valamint Horváth László a Csácsbozsok-
Nemesapáti csapatához. 
Az érkező oldalon hála isten sikerült jó neveket igazolni, így Horváth Patrik, 
Illés Bálint, Bedő Bálint, Izsán Tamás, Szergej Cserencov, Lukács Martin 
és Nátrán András érkezett csapatunkhoz. Az utóbbi évekkel ellentétben 
sokkal nagyobb a létszám edzéseken így megfelelően lehet készülni egy 
olyan bajnokságra, ami sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, mint az elmúlt 
években bármikor. Az elvárásom nem változott az előző évekhez képest 
az 1-6 hely valamelyikén szeretnénk végezni a bajnokság végén. 
A játékunk még akadozott az első három fordulóban azonban tudom, 
hogy ebben a csapatban sokkal több van, és ki is fogjuk maximálisan 
hozni magunkból azt az eredmény amire büszkék lehetünk szezon 
végén.

A csapat:
Bohnicsek Szabolcs, Horváth Patrik, Luczu Levente, Horváth Krisztián, 
Pauliscsák Bence, Lukács Martin, Mester Marcell, Illés Bálint, Bedő Bálint, 
Szergej Cserencov, Málics Marcell, Szekér Barnabás, Izsán Tamás, Bo-
ronyák Tamás, Salamon Dániel, Cseke Tibor, Nauratyill Balázs, Vincze Mar-
cell, Nagy Alexander, Nátran András, Katona József, Ágoston Félix, Rinczki 
Krisztián

U19U19

DEÁK ÁDÁM 60 ÉV KÉPEKBEN



A 2020/21-es bajnokság az elmúlt évekhez ké-
pest erősebb és kiegyensúlyozottabb lesz. 
A csapatok nagy része jól erősített és ebbe mi 
is beletartozunk. Több csapat is nagy harcot 

fog vívni a dobogós helyezésekért. Én személy 
szerint látványos és színvonalas mérkőzéseket várok ettől 
a bajnokságtól és csak remélem, hogy nem fog beleszólni 
a kialakult vírus helyzet. A tavalyi évhez képest a megfiata-
lított csapatomtól eredményben és mutatott játékban is elő-
relépést várok. Célunk, hogy a bajnokságban minél előbbre 
végezzünk és az MK-ban szeretnénk az Országos főtáblára 
jutni. Ebben az új igazolásaink is sokat segíthetnek: kapus 
poszton visszatért hozzánk Orbán Dániel az ASC csapa-
tából, a mezőnyben Gyenesdiásról érkezett négy játékos: 
Acél Viktor, Bolla László, Hetesi Patrik és Nagy Richárd. A 
Police csapatából Mikó Martin csatlakozott hozzánk. Távo-
zott tőlünk Kovács Gábor a Police-ba és Ágoston Károly 

MEGYEMEGYE
11

A csapat: Orbán Dániel, Pergel Dávid, Kiss Patrik, Bedő Marcell, Magyar András, Aczél Viktor, Mikó Martin, Major Jenő, Hetesi Patrik, Nagy Richárd, 
Bolla László, Cseke Tibor, Czene Mátyás, Aliouane Mehdi, Bailo Dávid, Szabó Benjamin, Egyed Dániel, Luter Kristóf, Pergel Bence

PERGEL ATTILA

Bödére. Befejezte a játékot Czigány Ádám, Gulyás Bálint és 
Magyar András. Az U19-es utánpótlás csapatunkat is sike-
rült megerősíteni, ahol több ügyes játékos szerepel. Ahhoz 
hogy a felnőtt csapat tagjai legyenek, rendszeresen kell lá-
togatni az edzéseket, mert az utánpótlás és felnőtt labda-
rúgás között nagy a különbség. Nagy feladat az Egyesület 
számára az U16-os utánpótlás játékosok versenyeztetése, 
mert ebben a korban már sok egyébb tényező is közbeszól. 
Ebben az évben a másik plusz nehezítő dolog volt, hogy két 
utánpótlás edző elhagyta Egyesületünket, de ezt egy rutinos 
edzővel pótolni tudtuk, Kósa László személyében.
Bízom benne, hogy egy alázatos, fegyelmezett, küzdő és 
nem utolsó sorban látványos játékot nyújtó csapatot láthat-
nak szurkolóink és támogatóink! 

Hajrá Teskánd!  



Bedő Marcell (23)
védő 

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

Bailo Dávid (26)
 támadó, 2 éve egyesületünk játékosa

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

Csács-NSE, Andráshida SC

Czene Mátyás (19)
támadó

2 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: ZTE FC

 
Szabó Benjamin (28)

középpályás, 
2 éve Egyesületünk játékosa

előző klubjai: ZTE FC, UFC     
Sieggraben, Nagykőrös, Csács

Pergel Bence (22)
támadó

2 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: ZTE FC, Páterdomb LSC, MTK 
Budapest, FTC, Soroksár SC, Szentlőrinc SE, 

Gold-Sport Kozármisleny

Major Jenő (23)
középpályás, csapatkapitány 

saját nevelés

Bolla László (23)
középpályás, új igazolás

előző klubjai: Alsópáhok, Hévíz 
SK, Győri ETO FC, Jánosháza, 

Zalaszántó, Kinizsi SK 

Magyar András (39)
védő

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

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

Pergel Dávid (25)
 kapus 

4 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: Páterdomb LSC, ZTE FC, 
SV Heiligenbrun, Csács-Nemesapáti SE, 

Olajmunkás SE, SV Grosspetersdorf 

MEGYEMEGYE
11

Acél Viktor (20)
védő, új igazolás

előző klubjai: Alsópáhok, Hévíz SK, 
ZTE FC, FC Keszthely, Kinizsi SK

Kiss Patrik Márk (22)
védő 

4 éve Egyesületünk játékosa 
előző klubjai: Tungsram LSE,
ZTE FC, Andráshida SC

Orbán Dániel (21)
kapus

Régi/igazolás
előző klubjai: ZUSC, Páterdomb LSC, ASC, 

Veszprém

 
Nagy Richárd (19)

középpályás, új igazolás
előző klubjai: FC Keszthely, Hévíz 
SK, Felcsút SE, ZTE FC, Kinizsi 

SK

 
Mikó Martin (20)

középpályás
előző klubja: Police-Ola

Egyed Dániel (22)
középpályás

1 éve Egyesületünk játékosa 
előző klubjai: Csács-NSE

 
Aliouane Mehdi (26)

támadó
Fél éve ismét Egyesületünk játékosa 

előző klubjai: ZTE, Police-Ola

Luter Kristóf (21)
Középpályás

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

gasszonyi LSC, Zalaszentiván SE, 
Csács SE 

Hetesi Patrik (22)
középpályás, új igazolás

előző klubjai: Sármelléki SE, Hévíz 
SK, Pénzügyőr SE, Nagykanizsa, 

Kinizsi SK 

 
Cseke Tibor (20)

támadó
saját nevelés



NŐINŐI
CSAPATCSAPAT

A negyedik idényünket kezdjük közösen a női csapatommal. Sajnos 
a tavalyi szezon csonkára sikeredett így nehéz értékelni. Az látható 
volt, hogy mindenkit nagyon megviselt a kényszerpihenő és az első 
edzéseken éreztem a labdarúgás hiányát a lányokon. 
Az idei bajnoki évnek egy kéthónapos felkészüléssel indultunk neki. 
Ezen időszak alatt heti két edzés , meghívásos tornákon való rész-
vételek és edzőmeccsek szerepeltek. Az ellenfeleink között a Nagy-
kanizsa volt Nb2-es csapata új és feltételezhetően nagyobb játékerőt 
képvisel majd a Megyei bajnokságban, míg a többi csapat ha mond-
hatom így nem nagyon tud meglepetést okozni az elmúlt évek alap-
ján. Tudjuk mire képesek és nekünk hol a helyünk ebben az idényben.
A lányok az edzéseken, kupákon, edző meccseken megtettek min-
dent az eredményes bajnoki szezon érdekében. Voltak, vannak és 
lesznek is hibák, amiket folyamatosan javítunk, csiszolgatunk azért, 
hogy minél jobban szerepeljünk a remélhetőleg „végigfutó” bajnoki 
évben. 
Továbbra is vallom miszerint csapatunk képessége és összetétele 
alapján alkalmas a 4-6. hely valamelyikének megszerzésére. Ehhez 
az kell , hogy mindenki kihozza magából a maximumot vagy szükség 
esetén még annál is többet. 
A lányok bravúrokra is képesek de voltak rövidzárlataink is az előző 
években amikor a fix pontokat csak részben vagy egyáltalán nem si-
került megszerezni. Az idei szezonban a kötelezőt hozni kell és több 
odafigyeléssel illetve még nagyobb akarással , szívvel bravúrokat is 
végrehajthatunk. 
Továbbra is félelem, ijedtség és megalkuvást mellőző lendületes, bá-
tor, gólra törő  és egyben vagány  játékot  várok el a lányoktól.  
Jó hír a csapatunknál , hogy a kényszerpihenő alatt senkitől sem kel-
lett megválnunk, sőt újabb labdarúgót sikerült igazolnunk Kiss Enikő 
Virág személyében, aki már a felkészülés alatt bejátszotta magát a 
csapatba. Visszatért a csapathoz a tavalyi csonka szezon kihagyását 
követően Németh Mónika is. Jelenleg 19 igazolt Női labdarúgója van 
egyesületünknek illetve csapatunkkal edz két jelenleg 14 év alatti fi-
atal, akiknek még  bajnoki mérkőzésen való bemutatkozására várni 
kell:  Csóbor Kata és Szabó Dóra. 
Sajnos van két sérültünk, akik műtét után csak a téli felkészülésbe 
kapcsolódhatnak majd be, így rájuk nem számíthatok ősszel. 
Továbbra is azt a szemléletet vallom miszerint a tehetséges fiatalok 
mellett rutinos tapasztalt játékosok segítségét kihasználva a csapat 
előrelépését segítsük a bajnokságban évről évre. 

NÉMETH LÁSZLÓ

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

Takács József  Attila
létesítmény gondnok

Habaráné Zarka 
Renáta

Jegyszedés

                 AKIK SEGÍTENEK NEKÜNK

Céljaink közt szerepel a tavasszal már belebegtetett de rajtunk kívül álló 
okok miatt meghiúsult női utánpótlás bázis kiépítése. Előmunkálatait az 
év elején elkezdtük és reményeim szerint most az ősszel folytatni is tud-
juk, hogy eredményei mielőbb láthatóak legyenek. 
A Teskánd KSE női labdarúgó csapata alkalmas a megjelölt 4.-6. hely 
egyikének elérésére és ennek érdekében mind a magam mind a lányok 
részéről a maximális koncentráció a megszokott fegyelem illetve győzni 
akarás ott lesz az edzéseken és bajnoki mérkőzéseken.  

A magam és a lányok nevében is sok sikert kívánok a 2020/2021-es 
szezonra a Lets Do It Technoroll Teskánd KSE minden korosztályos baj-
nokságban játszó csapatának.   



Flexibil-TOP Zalakomár - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Semjénháza SE
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Horváth MÉH Kiskanizsa
Letenye SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Zalaszentgróti VFC
TARR Andráshida SC - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Kinizsi SK Gyenesdiás
FEMAT Csesztreg SE - Let’s Do It Technoroll Teskánd
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Hévíz SK
Let’s Do It Technoroll Teskánd - Lenti TE SE

2020.09.26. 16:00 
2020.10.04. 15.00 
2020.10.11. 15.00 
2020.10.17. 14.00 
2020.10.25. 14.00 
2020.10.31. 13.30
2020.11.08. 13.30 
2020.11.14. 13.30 
2020.11.22. 13.00
2020.11.28. 13.00 

2020.09.26. 14.00 
2020.10.04. 13.00 
2020.10.11. 13.00 
2020.10.17. 12.00 
2020.10.25. 12.00 

2020.11.08. 11.30 
2020.11.14. 11.30 

2020.11.28. 11.00 

U19U19

LET’S DO IT TECHNOROLL TESKÁND CSAPATAINAK
ŐSZI MENETRENDJE

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

 2020.09.27. 10:00
2020.10.03. 14:00
2020.10.18. 10:00
2020.10.24. 14.00
2020.10.31. 11.00
2020.11.07. 13.00

Police Ola -Teskánd 
Teskánd - Páterdomb 
Botfa - Teskánd
Teskánd - Andráshida SC

2020.09.25  18:00
2020.10.03  14:00 
2020.10.10. 10:00 
2020.10.17. 10:00
 

AZ U11/13 BOZSIK TORNÁK
2020.09.27. 09:00 Zalaegerszeg Ifi Centrum
2020.10.10. 09:00 Teskánd
2020.10.24. 09:00 Teskánd
2020.11.14. 09:00 Teskánd

AZ U7/9 FESZTIVÁLOK
2020.09.19. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2020.10.03. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2020.10.17. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum
2020.11.08. 09:00  Zalaegerszeg, Ifi centrum

MEGYEMEGYE
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NŐINŐI
BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG

U16U16

U14U14

Türje SE - Teskánd
Teskánd - Tungsram
Zalaszentiván -Teskánd
Teskánd - Zalalövő
ZUSC I - Teskánd

Teskánd - Andráshida SC
Botfa - Teskánd
Teskánd - Csács NSE
Páterdomb - Teskánd
Teskánd - Police Ola

2020.09.23. 16:00 
2020.09.30. 16:00 
2020.10.07. 16:00
2020.10.14. 14:00 
2020.10.20. 17:00

2020.10.28.  14:00 
2020.11.04.  14:00 
2020.11.11.  14:00
2020.11.18.  15:30
2020.11.25.  14:00

2020.10.24. 10:00
2020.10.31  10:00 
2020.11.06. 15:30 
2020.11.14. 10:00

Zalaszentgrót - Teskánd
Teskánd - Zalalövő
Tungsram - Teskánd
Teskánd - Andráshida TE



- 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


