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Hosszú, nehéz, küzdelmes évek állnak mögöttünk, 
és rengeteg energia, társadalmi munka, segítő szán-
dék kellett ahhoz, hogy ide eljuthattunk: 

VAN CSAPATUNK!!! 
És ez nem csupán a Megye I-es csapatra, hanem 
minden korosztályra igaz, hiszen játékosok sokasága 
érkezett hozzánk az elmúlt időszakban (minden kor-
osztályban), kiváló szakmai gárda irányítja a munkát 
és kiegyensúlyozott a gazdálkodásunk is - tartozások 
és bizonytalanságok nélkül.
A létesítményünkben számos fejlesztést (öltözők, 
szociális helységek felújítása, büfé létesítés, pálya 
karbantartás, kapucsere, játékos felszerelések be-
szerzése, stb.) megvalósítottunk, itt azonban nem 
állunk meg: a következő év elején tovább bővítjük öl-
tözőnket valamint a lelátó lefedése megtörténik.

Akkor itt van végre az idő, hogy a legfontosabb segítő 
erő is kitegyen magáért: a SZURKOLÓK! 
Amit én elnökként kérhetek az végtelenül egyszerű: 
sportszerűen, a játékosokat folyamatosan segítve 
és bíztatva (nem pedig lehúzva, szidva, méltatlanul 
gyalázva), a játékvezetést európai módon elfogadva 
(nem anyázva, felhergelve, és ellenünk fordítva) 
tegyék azt, amiért Ők a legfontosabbak, tehát igazi 
teskándi szívvel és rajongással segítsék csapatain-
kat a pályán és a pályán kívül is!
Ha ez sikerül, akkor végtelenül elégedettek lehetünk, 
mert igazi családként fogunk működni, a szó legszo-
rosabb értelmében!

HAJRÁ TESKÁND!!!

TISZTELT OLVASÓ!
TISZTELT SPORTSZERETŐ BARÁTAINK!

Sportbaráti üdvözlettel:
           
                            Bogár István
                             TKSE elnök



A csapat: Barabás Boglárka, Darabos Marcell, Deák Zsombor, 
Domján Rajmund, Egyed Ákos, Egyed Dávid, Hart Nimród, Herman 
Miklós, Horváth Dávid, Horváth Medárd, Lipták Ervin, Máté-Pósfai 
László, Molnár Teodor, Nagy Bálint, Osvald Nóra Zoé, Szabó Bence, 
Szujker Áron, Tóth Zalán

A legfiatalabb korosztályok esetében célunk a széleskörű tobor-
zás, amelyben segítségünkre van a helyi óvoda, a helyi és kör-
nyékbeli iskolák valamint egyesületünk jó hírneve. Az edzések 
során nagy hangsúlyt fektetünk a játék szeretetének erősítésére 
valamint a játék alapismereteinek elsajátítására. Korosztályaink 
heti két edzéssel készülnek, s a megyei bajnokságokban, torná-
kon szerepelnek. Valamennyi korosztályban jelentős, 18-20 fős 
létszámmal dolgozunk, amely garancia a további korosztályok 
megfelelő létszámára.

Az U9-es korosztályunk képzése immáron második éve az én 
feladatom. Az első évben rengeteg tapasztalatot, élményt gyűj-
töttünk együtt, és a srácokkal már vártuk az augusztusi folyta-
tást. Heti két, jó hangulatú, játékos foglalkozással igyekszem 
erősíteni bennük a sportághoz kötődést, hiszen manapság 
annyi más inger van előttük, hogy fontos az érdeklődésüket 
folyamatosan fenntartani. Ezért célom az, hogy szinte játszva 
sajátítsák el a futball alapjait. Az alapképességek fejlesztése 
kulcsfontosságú az ő korukban: mozgékonyság, egyensúly, 
koordináció, sebesség és a technikai teljesítmény alapjait itt 
már letudjuk rakni. Célunk továbbra is az, hogy minél több helyi 
vagy környékbeli focizni vágyó kisgyermek lehetőséget kapjon 
nálunk. Jelenlegi csapatunkat a 2013/14-ben született gyere-
kek alkotják, így idénre eddig egy nagyon szép 18 fős keret 
alakult ki és külön öröm, hogy idéntől két kislány is csatlakozott 
hozzánk. A gyerekek nagy részével már tavaly is együtt dol-
goztunk ismerjük egymást. Így kialakult a kellő bizalom, ami a 
játékukra, az önbizalmukra és a fejlődésükre is kihat, valamint 
az új érkezők is zökkenőmentesen tudtak csatlakozni hozzánk. 
Bízom benne, hogy az előttünk álló őszi Bozsik fesztiválokra 
egy összetartó, lelkes kis közösséget sikerül kialakítanunk. Kö-
szönöm a szülőknek a háttérmunkát, a rugalmasságot és hogy 
mindent megtesznek, azért hogy a gyerekek az edzéseken itt 
legyenek, ez által fejlődjenek és rendszeresen mozogjanak. 

U9U9

         KÓSA LÁSZLÓ
 U7-U13 UTÁNPÓTLÁS VEZETŐ

GULYÁS BÁLINT

             PERGEL ATTILA
 U14-U19 UTÁNPÓTLÁS VEZETŐ

Másfél évvel ezelőtt az U14-U19-es utánpótlás csapataink koor-
dinálása is feladatom lett. Ebben az időszakban a vírushelyzet 
miatt a mi Egyesületünk is nehéz időszakot élt át. Alapból évek-
kel ezelőtt kialakult egy korosztály hiányunk, amit magunk előtt 
görgettünk. Az előző szezonban az U16-os  csapatunkat érte 
el ez a létszám hiány, emiatt és a COVID miatt kényszerültünk 
mérkőzéseket lemondani. Az idei évben pedig az U19-es csa-
patnál lettünk nehéz helyzetben, de ezt igazolásokkal, az U16-
os csapat segítségével valamint a túlkoros játékosokkal meg 
fogjuk oldani. A következő évben pedig már utolérjük magunkat. 
A jövőben is a célunk a jó körülmények és a megfelelő képzés 
kialakítása. Az idei évben a toborzást is elkezdtük és ez a továb-
biakban is mindannyiunk feladata kell, hogy legyen és emellett 
a gyerekek megfelelő utaztatását is ki kell alakítani. Szeretném 
megköszönni a szülőknek, hogy támogatják a gyerekeket, hogy 
sportolhassanak a Teskánd színeiben!



Sorozatban a negyedik szezont kezdhetem a Teskánd KSE 
U11-es utánpótlás csapatával, ami hatalmas öröm számomra. 
Nagy kihívás és ugyanakkor felelősségteljes munka is a fejlő-
désüket segíteni, irányt mutatni a srácoknak és az alapoktól 
elindítani a pályafutásukat. Az edzéseket már augusztus elején 
elkezdtük, hogy az őszi Bozsik tornákra már egy összeszokott 
társaság alakuljon ki. Jelenlegi csapatunkat a 2011/12-ben 
született gyerekek alkotják, így jelenleg egy nagyon komoly 18 
fős keret alakult ki. A képzés fontos elemeik lesznek majd a 
Bozsik mérkőzések is, ahol a felnőtt futballhoz képest még nem 
az eredmény lesz a legfontosabb, hanem mindig a mutatott já-
ték, a hozzáállás, az akarat, az utasítások betartása valamint 
a csapatmunka felépítése. Fontos, hogy kipróbálhassák magu-
kat minden poszton és éles játékhelyzetben gyakorolják egyik 
meccsen például a beadást, majd a másik meccsen a szerelést 
is. Itt még előfordulhat, hogy egy a gólerős csatár éppen közép-
hátvédet játszik. A közös céljainkat viszont csak akkor fogjuk 
elérni, ha a lehető legtöbb foglalkozáson részt vesznek a srá-
cok. A 11 év alatti gyerekek legfőképpen az ismételt mozgások 
által fejlődnek, ha meg van a folyamatos edzés rutin, akkor az 
önbizalom is meglesz a meccsekhez. Köszönöm a szülőknek, 
mindenkinek, akik a gyerekeket hozzák-viszik egész éven a 
foglalkozásokra. Nélkületek nem állna össze a csapat.

Többszöri próbálkozás után 2021. június 01-én indítottuk útjára 
a Lets’Do It Technoroll Teskánd KSE–n belül a női utánpótlás 
csapatunkat. Itt a 2009/10/11-es születésű lányok játszanak, 
járnak edzésekre és kerültek leigazolásra egyesületünknél. Je-
lenleg 11 fő alkotja a csapatot de a folyamatos hirdetések, iskola 
látogatások hatására vannak érdeklődők, így a csapat létszáma 
reményeink szerint a tavaszra, de legkésőbb 2022 nyári idősza-
kára lényegesen emelkedik. 
A MINI NINDZSÁK - ahogy egyesületen belül a korosztályos fiú 
és a felnőtt női csapataink nevezik őket- fegyelmezettek, figyel-
mesek de emellett lelkesek, tettre készek, látszik rajtuk, hogy 
szeretik és akarják a focit tanulni, játszani. 
A Zala Megyei Női bajnokságon belül elsőként hoztunk létre a 
kimondottan női utánpótlás bázist. Ezzel szeretnénk segíteni el-
sősorban a már régóta működő felnőtt női csapatunk illetve a 
magasabb osztályban játszó csapatok ( ZTE , Nova , Nagykani-
zsa) utánpótlását, amennyiben olyan tehetséges leány gyermek 
kerül leigazolásra egyesületünknél. 
Szeretnénk, ha először Zala megyén belül, majd idővel azon 
kívül is lassan eljusson mindenkihez híre a lányoknak, akikre 
hosszú és rögös út vár a cél eléréséig, melyet kitűztek maguk 
elé. A Lets’Do It Technoroll Teskánd KSE utánpótlás női csapata  
külön engedéllyel a 2021/22-es  szezonban a Bozsik tornákon 
szerepel önálló csapatként.

A csapat:  Németh Dóra Tiara, Hám Tamara, Csécs Olívia, Orsós 
Katalin Terézia, Hám Hedvíg, Grósinger Vivien, Szekeres Dorina, 
Schulcz Elizabet, Fehér Ramóna, Krompaszky Luca, Tóth Hanga.

A csapat: 
Baksi Olivér, Gaál Hunor, Gyenese Mátyás, Györe Olivér, Horváth Ákos, 
Jámbor Marcell, Jámbor Mihály, Kovács Bence, Krajcár Patrik, Lőrincz 
Dominik, Németh Alex, Osvald Zsombor, Ott Bertalan, Szabó Boldizsár, 
Tóth Boldizsár, Tóth Levente, Vanczák Zsombor, Végh Bence

U11U11
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U11U11
LÁNYLÁNY

GULYÁS BÁLINT NÉMETH LÁSZLÓ  



A csapat:
Varga Benjamin, Büki Bence, Schulcz Gábor, Anti Benedek, Kákossy 
Márk Tamás, Kákossy Márk Balázs, Sebestyén Boldizsár, Sebestyén 
Ágoston, Zalavári Huba, Kéri Balázs, Söjtör Milán, Nagy Krisztofer, 
Tóth Bertold, Tompos Ábel, Dobos Gergő, Salamon Ádám, Büki 
Bálint, Rédl Nataniel.

A csapat:
Barabás Bence, Dala Péter, Faluközi Ádám, Fábián Áron, Gecse 
Noel, Haas Balázs, Janzsó Máté, Ledó Zsombor, Molnár Bence, 
Németh Marcell, Nagy Noé, Végh Áron, Szakony Máté, Pámel Noel, 
Petánovics Alex.

U16U16U13U13

A csapatot a második éve edzem, így a gyerekeket jól isme-
rem. Az edzéseket augusztus első hetében kezdtük. A válto-
zás annyi volt, hogy a 2008-asok felmentek az U16-ba, és a 
2009- esekhez jöttek az U11-ből a 2010-es születésűek.
A játékoskeretünket igazolásokkal is tudtuk erősíteni, Fehér 
Alex valamint Nagy Noé kezdett el az egyesületünknél fociz-
ni.
A tavalyi évben megtanulták a fiúk, hogy kötelező edzésre 
járni, így az idei évben is szép számmal vesznek részt a fog-
lalkozásokon. Ezáltal megtanulják, hogy a befektetett energi-
át visszakapják és nem a mérkőzéseken kell szenvedni.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is törekszünk a jó hangulat 
kialakítására, a csapategység erősítésére.
Idén a bajnokságok és a Bozsik tornák ötvözete lesz a torná-
kon, ahol megprobálunk minnél jobban szerepelni.
Szeretném, ha a most induló szezonban a gyerekek tovább 
fejlődnének és mindenki magához képest előbbre tudna lép-
ni.
Cél, hogy szeressék a játékot és minél többet fejlődjenek, 
hasznosan töltsék a szezont valamint minden korosztályban 
legyen 1-2 játékos, aki később bemutatkozhat a felnőtt csa-
patban és meghatározó játékossá váljon.

Az U16-s korosztályt  az idei évtől edzem. A játékoskeret az elmúlt 
években nagy változáson esett át, így elsődleges feladatom a keret 
megerősítése volt, valamint az U14-s korosztályból a 2007-s születé-
sűek beépítése a csapatba.
Augusztus 02-án kezdtük el az edzéseket,  az első hetek az ismerke-
désről, az összeszoktatásról szóltak.
Legfontosabb feladatom a labdarúgás iránti elkötelezettség erősíté-
se, elsősorban az edzéslátogatás növelésével másrészt az ott elvég-
zett munka színvonalának emelésével. Kezdetben sokan hiányoztak 
az edzésekről, de megértették az elvárásokat és a csapat sokat fej-
lődött ezen a téren.
A 2006-s születésűeknek nagy a lemaradásuk, mivel a tavalyi évben 
nem léptek pályára, míg a fiatalabbaknak meg kell tanulni befocizni  
a nagyobb pályaméretet.
Célom, hogy megtaláljam azokat a játékosokat, akikre az edzésen és 
a mérkőzésen is számíthatok valamint megtalálni számukra a meg-
felelő posztot.
Szeretném, ha jó közösség alakulna ki, ahová szívessen jönnek 
edzeni és játszani a gyerekek, míg a bajnokságban a célunk az erő-
sebb csapatokkal szembeni lemaradás csökkentése.

KÓSA LÁSZLÓKÓSA LÁSZLÓ      



A 2021/2022-es szezonban a csapat létszámát és technikai 
felkészültségét tekintve az mondható el, hogy igazi verseny a csapatba 
kerülésért nem fog sajnos kialakulni. 
Kevesen vagyunk, minden meccs előtt szinte azon kell izgulni, hogy 
ki tudunk-e egyáltalán állni. Folyamatosan szükség van az öt túlkoros 
játékára és szinte minden meccsen be kell segíteni az U16-os 
korosztályból is azoknak, akik már játszhatnak az U19-ben. 
A nyári felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy én elterveztem. A 
taktikai elemeket szinte egyáltalán nem tudtak gyakorolni úgy, ahogy 
én elgondoltam. A nyár elmúlt és most már véleményem szerint 
edzéseken is leszünk annyian, hogy minőségi munkát lehessen 
végezni. 
A srácoktól azt várom el, hogy járjanak edzésre, küzdjenek magukért, 
egymásért és a Teskándért. 

A csapat:
Horváth Patrik, Horváth Krisztián, Pauliscsák Bence, Luter Alfonz, Bo-
ronyák Tamás, Vincze Marcell, Nauratyill Balázs, Zsuppán Gábor, Maz-
zag Levente, Luczu Levente, Konkoly Bence, Anti Benedek, Schulcz 
Gábor, Büki Bence, Káli Noel, Mester Marcell, Nagy Alexander, Szekér 
Barnabás.

U19U19

SZITA PÉTER

Képek a mindennapokból

DEÁK ÁDÁM

Megye3Megye3

Nyáron újjászerveződő csapat irányítására kértek fel volt 
bajnokcsapatom játékosai. A feldataot elvállaltam és szerettünk 
volna egy olyan csapatot kialakítani, ahol a rutinos játékosok 
mellett az egyesületünkben nevelkedő játékosok mutathatják 
meg tudásukat a felnőtt bajnokság alsóbb osztályában. 
Kulcsfontosságú volt, hogy Mándli Péter elvállalta csapatunk 
karmesteri szerepét valamint a szintén rutinos Szita Pétert is 
sikerült visszacsábítani régi sikerei színhelyére. 
Elmondhatom, hogy közösen nagyszerű csapatot sikerül 
kialakítani, megtalálva a tökéletes összhangot a fialaság, a 
rutin és a visszatérő játékosok között. Igazi csapattá érettünk 
ebben a szűk három hónapban, amit eredményeink tökéletesen 
mutatnak. 
Elsődleges célunk egy jó és összetartó CSAPAT kialakítása, 
ha ez megvan az eredmények jönnek maguktól. Elnézve a 
csoportot 6 erős csapat alkotja, így nincs könnyű dolgunk, ha 
első évben az első hat hely valamelyikén végeznénk azzal már 
elégedett lennék. 
Örülök, hogy először vezethetek felnőtt csapatot, melyben 
nagy segítségeim a mi Pétereink. Ígérem, hogy minden héten 
küzdeni hajtani fogunk és bízom benne minél több örömet 
szerzünk a mérkőzéseinkre kilátogató szurkolóinknak. Minden 
csapatunknak sikeres szezont kívánok. 

A csapat:
Horváth Patrik, Kiss Patrik, Szita Péter, Horváth Krisztián, Luter Al-
fonz, Horváth Marcell, Nagy Alexander, Németh I. László, Németh 
II. László, Pauliscsák Bence, Mester Marcell, Megyesi Xavér, Bo-
ronyák Tamás, Salamon Dániel, Mándli Péter, Cseke Tibor, Egyed 
Dániel, Major Jenő, Keresztes Tamás, Németh Norbert, Málics 
Marcell, Gerencsér Martin Ronaldó, Szekeres Ferenc. vezetőedző: 
Deák Ádám, technikai vezető: Mészáros Ferenc



A 2021/22-es bajnokságban nem titkolt célunk, 
hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Az 
elmúlt szezonban egyetlen csapatként a baj-
nokságban és a kupában is dobogósak lettünk.

A tavalyi évben elindultunk egy úton és szeretnénk, ha ez 
ebben az évben meg is valósulna. A csapat nagy része 
együtt maradt és ehhez igazítottuk az idei bajnokságban az 
igazolásainkat is, emiatt próbáltunk a fiatal csapatunkhoz 
rutinos játékosokat igazolni, melyekkel tovább erősödtünk. 
A fő feladatunk a helyzetek minél jobb kihasználása és a 
védekezésünk javítása. Én személy szerint látványos és 
színvonalas mérkőzéseket várok a csapatomtól, valamint 
egy szerethető CSAPAT-ot. Ebben az új igazolásaink is 
sokat segíthetnek: Bontó Marcell Hévízről, Molnár András 
ASC-től, Nagy Martin Csesztregről, Nagy Tamás Kaposvár-
ról, Simonfalvi Gábor Nemesapátiból érkezett.  

MEGYEMEGYE
11

A csapat: Pergel Dávid, Horváth Patrik, Kiss Patrik, Bedő Marcell, Simonfalvi Gábor, Acél Viktor, Nagy Tamás, Major Jenő, Hetesi Patrik, Nagy 
Richárd, Bolla László, Nagy Martin, Molnár András, Szekeres Ferenc, Bailo Dávid, Szabó Benjamin, Egyed Dániel,  Pergel Bence, Bontó Marcell, 
Gyuris Péter masszőr

PERGEL ATTILA

Távozott tőlünk Aliouane Mehdi Bödére, Czene Mátyás ASC-
hez, Karvalics Barnabás ATE-hez, Mikó Martin Police-ba és 
Orbán Dániel Ausztriába. Acél Viktor pedig a munkája miatt 
egyenlőre szünetelteti a labdarúgást.
A másik fontos dolog a Megyei 3-as csapat elindítása volt, 
mert az U19-es csapatból „kiöregedett” játékosoknak így tu-
dunk versenyzést biztosítani és több volt játékosunk is visz-
szatért az Egyesülethez. Itt is egy jó társaság van kialakuló-
ban Deák Ádám vezetésével.
Bízom benne, hogy egy alázatos, fegyelmezett, küzdő és 
nem utolsó sorban látványos játékot nyújtó csapatok alakul-
nak ki az Egyesületnél és ezt láthatják majd a  szurkolóink 
és támogatóink! 

Hajrá Teskánd!  



Bedő Marcell (24)
védő 

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

Bailo Dávid (27)
 támadó, 3 éve egyesületünk játékosa

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

Csács-NSE, Andráshida SC

Nagy Martin (22)
támadó
új igazolás

előző klubjai: Bajánsenye, SV 
Oberloisdorf, SC Grosswarasdorf/

Nebersdorf, Csesztreg

 
Szabó Benjamin (29)

középpályás, 
3 éve Egyesületünk játékosa

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

Pergel Bence (23)
támadó

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

Gold-Sport Kozármisleny

Simondalvi Gábor (34)
védő

új igazolás 
Előző klubjai: ZTE, Hévíz, PMFC, 

ETO Futball, Andráshida SC, 
Nagykanizsa, Csács-Nemesapáti

Bolla László (24)
középpályás,  1 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: Alsópáhok, Hévíz SK, Győri 

ETO FC, Jánosháza, Zalaszántó, Kinizsi SK 

Pergel Dávid (26)
 kapus 

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

Olajmunkás SE, SV Grosspetersdorf 
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Acél Viktor (20)
védő,  1 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: Alsópáhok, Hévíz SK, 
ZTE FC, FC Keszthely, Kinizsi SK

Kiss Patrik Márk (23)
védő 

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

Horváth Patrikl (19)
kapus

2 éve Egyesületünk játékosa
előző klubjai: Olajmunkás SE

 
Nagy Richárd (19)

középpályás,  1 éve Egyesületünk 
játékosa

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

 
Molnár András (20)

középpályás
új igazolás

előző klubja: ZTE, Rákosmente 
FC, Andráshida SC

Egyed Dániel (23)
középpályás

2 éve Egyesületünk játékosa 
előző klubjai: Csács-NSE

 
Szekeres Ferenc (28)

támadó
saját nevelés

Nagy Tamás (33)
védő

új igazolás
előző klubjai: KBSC FC, Fehérvár FC, 

Balmazújváros, Diósgyőr FC, Új Lombard, 
ZTE, Nyíregyháza FC, Kaposvári FC 

Hetesi Patrik (23)
középpályás, 1 éve Egyesületünk 

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

 
Bontó Marcell (22)

támadó
új igazolás

előző klubjai: Rezi, Szombathelyi 
Haladás, Beledi SE, Andráshida 

SC, Hévíz

Major Jenő (24)
védő, csapatkapitány 

saját nevelés



NŐINŐI
CSAPATCSAPAT

A 2021/22-es bajnoki szezon már az ötödik lesz közösen a lányokkal. 
Remélhetőleg ebben a bajnoki évben „végig mennek „ a mérkőzések 
és nem lesz semmiféle külső tényező, mely megzavarná azokat. 
Az idei évre való felkészülésünket már 2021 júliusában megkezdtük, 
edzésekkel, tornákkal és edző meccsekkel hangoltunk a szezonra.
Ezeken elsődlegesen nem az eredmény volt a fontos, hanem a csa-
pat újbóli felépítése és összehangolása. 
Mindenkit megviselt az elmúlt másfél év, így a játékra és az egymá-
sért, valamint a csapatért való küzdésre kellett koncentrálnunk, és 
úgy érzem ebben nem lesz hiba. Mindenki teszi a dolgát, próbáljuk 
a maximumot kihozni ebből az idényből, ahol jelenleg csak 6 csapat 
szerepel. 
El kell ismerni, hogy ellenfeleink közül a Gyenesdiás és a Police-Ola 
kiemelkedik, viszont a maradék 4 csapat nagyjából azonos esélyek-
kel küzdhet a dobogó 3. fokáért. 
Ismerjük egymást, újat nem tudunk mutatni a kérdés csak az, hogy 
kinek hogyan sikerült a felkészülés .
A lányok az edzéseken, kupákon, edző meccseken megtettek min-
dent az eredményes bajnoki szezon érdekében. Mint mindig a mosta-
ni felkészülésben is voltak hibák de ezek kijavításán dolgozunk, hogy 
minél jobban szerepeljünk. 
Az idei szezonban a kötelezőt hozni kell és több odafigyeléssel illetve 
még nagyobb akarással, szívvel bravúrokat is végrehajthatunk. 
A korábban már tervezett női utánpótlás bázis kiépítése elkezdődött 
olyannyira, hogy az igazolt 10-11 éves lányok a Bozsik programban 
szerepelnek az őszi szezontól.  

NÉMETH LÁSZLÓ

A csapat: 
Dezső Katalin, Molnár Rebeka, Németh Nóra, Hajdu Patrícia, Rinczki Alexandra, 
Németh Kíra, László Vanda Viola, Kiss Enikő Virág, Barabás Bíborka, Tóthné 
Rózsa Szilvia, László Brenda Netta, Dános Réka, Németh Viktória, Szekér 
Réka, Kiss Szintia, Éderné Bedő Ágnes, Magyar Júlia Dorina, Varga Vivien 

Takács József  Attila
létesítmény gondnok

                 AKIK SEGÍTENEK NEKÜNK

A Teskánd KSE női labdarúgó csapata alkalmas a dobogó 3. fokának 
megszerzésére és ennek érdekében mind a magam mind a lányok ré-
széről a maximális koncentráció a megszokott fegyelem illetve győzni 
akarás ott lesz az edzéseken és bajnoki mérkőzéseken.  

A lányok és a magam nevében is sok sikert kívánok a 2021/2022-es 
szezonra a Lets Do It Technoroll Teskánd KSE minden korosztályos baj-
nokságban játszó csapatának.   

Képek a mindennapokból

Tóth Bertold
bemondó
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LET’S DO IT TECHNOROLL TESKÁND CSAPATAINAK
ŐSZI MENETRENDJE
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Technoroll Teskánd KSE- FEMAT Csesztreg SE
Technoroll Teskánd KSE - Andráshida TE
Csács NSE - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE- Semjénháza SE
Szalai-EDELHOLZ Zalalövő - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE - FLEXIBIL-TOP Zalakomár
Szepetnek SE - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE - Lenti TE
Technoroll Teskánd KSE - Kinizsi SK Gyenesdiás
Kiskanizsai Sáskák - Technoroll Teskánd KSE

2021.09.25.  13.00 
2021.10.02. 12.30 
2021.10.09.  13.00 
2021.10.16.   11.30
2021.10.24.  12.00 
2021.10.30.   11.00 
2021.11.06.   11.30

2021.11.13.   11.00 
2021.11.20.   11.00

2021.09.25.  15.30 
2021.10.02. 15.00 
2021.10.09.  15.00 
2021.10.16.  14.00
2021.10.24.  14.00 
2021.10.30.   13.30 
2021.11.06.   13.30
2021.11.13.   13.30 

2021.11.20.   13.00 

Megye 3Megye 3
Gépalk Salomvár SE - Technoroll Teskánd KSE
Lakhegyi SE - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE - Bagod SC
Zalaware Botfa - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE - Police Ola LSK
TARR Andráshida SC - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE - Kemendollári LSC
Zalaháshágy SE - Technoroll Teskánd KSE

 2021.09.26. 15:30
2021.10.03. 15:00
2021.10.10. 15:00
2021.10.17. 14.00
2021.10.24. 10.00
2021.10.30. 13.00
2021.11.07. 13:30
2021.11.14. 14:00

Technoroll Teskánd KSE - Szepetnek SE
Technoroll Teskánd KSE - Gersekarát SE
Kinizsi SK Gyenesdiás - Technoroll Teskánd KSE 
Sportklub Gutorfölde - Technoroll Teskánd KSE 
Technoroll Teskánd KSE - Police Ola LSK
Szepetnek SE - Technoroll Teskánd KSE
Gersekarát SE - Technoroll Teskánd KSE
Technoroll Teskánd KSE - Kinizsi SK Gyenesdiás

 2021.09.26. 11:00
2021.10.03. 11:00
2021.10.10. 11:30
2021.10.17. 11.00
2021.10.24. 10.00
2021.10.30. 14.00
2021.11.06. 14:00
2021.11.14. 10:30

NŐINŐI
BAJNOKSÁGBAJNOKSÁG

Botfa SC -Teskánd KSE 
Teskánd KSE- Zalaszentgrót 
Andráshida SC - Teskánd KSE
Teskánd KSE - Zalalövői TK

2021.09.22. 16:30
2021.09.29. 16:00 
2021.10.13. 16:00 
2021.10.16. 10:00

 

ZUSC - Teskánd KSE
Teskánd KSE - Tungsram LSE
Andráshida TE - Teskánd KSE

2021.10.22. 16:00
2021.10.27. 15:00 
2021.11.06. 18:00 

U16U16

U13U13
2021.09.27. 17:00 Tungsram pálya
2021.10.04. 17:00 Tungsram pálya
2021.10.11. 17:00 Tungsram pálya
2021.10.18. 17:00 Tungsram pálya
2021.10.25. 15:00 Tungsram pálya

U11 BOZSIK TORNÁK U7/9 FESZTIVÁLOK
2021.09.25. 09:00 Andráshida
2021.10.04. 15:00 Andráshida
2021.10.09. 09:00 Andráshida
2021.10.23. 09:00 Andráshida
2021.11.13. 09:00 Andráshida

2021.10.02. 09:00 Andráshida
2021.10.16. 09:00 Andráshida
2021.11.06. 09:00 Andráshida



- a pálya mellett elhelyezett reklámtáblán való megjelenés

- a következő kiadványunkban elhelyezett hirdetés

- Társasági Adó 

- a www.teskandkse.hu honlapon vagy Facebook oldalun-
kon (teskandkse) banner hirdetés és logómegjelenés

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


