
Cseuz László Londonnak is nekivág 

Szentes - Hatodik olimpiájának is nekivág Cseuz László. A nyugdíjas szentesi 
testnevelı 2012. július 20-án indul majd biciklivel Londonba, 4200 kilométeres 
túra vár rá. A felkészülést már most elkezdte a 67 éves sportember.  

Tavasszal Graz mellett élı barátját látogatja meg 
Cseuz László. A 67 éves nyugalmazott testnevelıt 
meghívták, ı pedig biciklivel vizitel vendéglátójánál, 
mert az a túra is része lesz az újabb, talán utolsó 
olimpiai felkészülésének. – Sokáig hezitáltam, de az 
elmúlt év végén úgy döntöttem, Barcelona, Atlanta, 
Sydney, Athén és Peking után Londonba is elmegyek 
az olimpiai játékokra. Mivel rendszeresen járok 
különbözı szőrésekre, tisztában vagyok egészségi 
állapotommal, és úgy tőnik, semmi akadálya nincs 
annak, hogy belevágjak egy újabb kalandba – mondta 
lapunknak a szentesi pedagógus. 
 
Noha a felkészülés záróciklusa jövı januárban kezdıdik, Cseuz László addig sem 
lustálkodhat. Tegnap például konditeremben kezdett délelıtt, aztán úszás és 
korcsolyázás következett, végül nyeregbe pattant. 2012 elejétıl átlagosan 50–70 
kilométeres tekerés lesz a napi adagja. Oda és vissza összesen 4200 kilométeres út 
vár rá, Szentesrıl 12 nap alatt szeretne kijutni Londonba. Úgy szeretne idızíteni, 
hogy találkozhasson a nıi vízilabda válogatott szentesi tagjaival, ezért az olimpia 
utolsó hét napját töltené az angol fıvárosban, ahol edzene is, hogy a visszaútra is 
maradjon ereje. Eddigi tapasztalatai alapján a londoni játékok árai a legmagasabbak: 
a legpuritánabb szálláshelyen is 50–60 ezer forint lesz egy éjszaka. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Úgy terveztem, hogy munkából teremtem elı a londoni túra pénzügyi fedezetét, de 
ez egyre kilátástalanabbnak tőnik. Ezért levelet írtam az illetékes minisztérium 
sportért felelıs államtitkárságának és Borkai Zsoltnak, a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnökének, hátha támogatni tudják hatodik megmérettetésem. 
 
A testnevelı – ahogy a barcelonai kivételével mindegyiket – egyedül, segítség nélkül 
szeretné teljesíteni az olimpiai túrát, ami várhatóan 2012. július 20-án startol 
Szentesrıl.  

Cseuz László 2012-ben 12 nap alatt szeretne kijutni Szentesrıl Londonba. 
Fotó: Bíró Dániel
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