
Cseuz négy évre munkát keres 

Szentes - Cseuz Lászlót megviseli a tétlenség, ezért úgy döntött, független 
képviselıjelöltként elindul az önkormányzati választáson. A nyugdíjas szentesi 
testnevelı tanár rendet és tisztaságot szeretne a Kurca-parti város központjában. 
Tervezi, hogy 2012-ben kiteker a londoni olimpiára. 

Cseuz László nem szeret unatkozni. Az öt olimpiára 
kibiciklizı szentesi testnevelı 2007-ben ment 
nyugdíjba. Azóta megjárta Pekinget, az elmúlt két 
nyáron pedig a szentesi üdülıközpontban vállalt 
munkát: tavaly a vízi eszközök kölcsönzését 
irányította, idén pedig úszótábort vezetett. 66 éves 
kora ellenére roppant jó egészségnek örvend, 
dolgozni szeretne, de hiába kerestek több testnevelı 
tanárt tanévkezdés elıtt a szentesi iskolákba, nem 
jelentkezett. – Egyrészt nem szeretném elvenni a 
helyet a fiatalok elıl, másrészt tudom, hogy a pályán 
eltöltött évtizedek miatt jóval drágább munkaerı 
lennék az intézményeknek, mint az ifjabb testnevelık. Mivel dolgozik bennem a tenni 
akarás, úgy döntöttem, független képviselıjelöltként elindulok a helyhatósági 
választáson. 
 

 
A pedagógustól nem áll távol a politika: 1990 és 1994 között tagja volt a szentesi 
önkormányzat képviselı-testületének, 1994-ben pedig a Fidesz színeiben indult az 
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Cseuz László már befejezte a kampányát: 1200 szórólapot dobott a postaládákba.  
Fotó: Bíró Dániel
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országgyőlési választásokon, de nem jutott be a parlamentbe. A mai 
kormányzópárttal már megszakadt a kapcsolata. A szükséges számú kopogtatócédulát 
már összegyőjtötte és leadta, ı lesz a 6-os körzet, a városközpont egyetlen független 
képviselıjelöltje. A kampány érdemi része nála már lezajlott: saját költségén 
kinyomtatott 1200 szórólapot, bedobta a postaládákba, többre nem futja neki. Ami a 
végeredményt illeti, nem akar jósolni, de abban biztos, hogy ha nyer, nem vállal 
másik munkát, hogy a képviselıi feladatát felkészülten láthassa el. Amennyiben nem 
szerez mandátumot, megint jön a házalás, hogy munkát találjon, mert megviseli a 
tétlenség. 
 
Programjának legfontosabb eleme, hogy rend és tisztaság legyen Szentes szívében – 
olyan, mint egykor a sportcsarnoknál volt, amit évekig igazgatóként vezetett. Arról 
sem tett le, hogy 2012-ben kitekerjen a londoni olimpiára. Ha bekerül a testületbe, 
akkor is nekivág az utolsó túrának, mert a nyári játékok idején ülésezési szünet lesz a 
városházán.  
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