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                JAVASLAT A TELEPÜLÉSI ÉRTKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ 
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
I. 1. A javaslatot benyújtó 

(személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: Települési Értéktár 
Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. +36 (28) 
452 751, ertektar@pecel.hu 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Ivánkovicsné Polmüller Brigitta, 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Maglódi út 54.,  
Telefonszám: 30-2187577   
E-mail cím: ivankpol.brigitta@gmail.com 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1.  A nemzeti  érték megnevezése:  Cseuz László Pécelhez kapcsolódó 

sporttevékenysége 
2. Fellelhetőségének pontos helye:------------------------ 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

(helyi, regionális, országos): települési. 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
Cseuz László tornatanár, edző, sportlétesítmény vezető, életének nagy részét 

Szentesen töltötte, onnan indult világjáró útjaira, olimpiákra kerékpárral: 
 Barcelóna  1992,    Atlanta 1996,  Sydney  2000, Athén  2004, Peking 2008, 

London  2012, 
Rio  De  Janeiro 2016 /indulás Pécelről/ 
Az első olimpiára még leányával kerekezett el, de a többi útját egyedül tette 

meg. 
Teljesítményeit, edzői  munkáját a közösségért végzett  tevékenységét  sokféle 

díjjal  ismerték el. 
A pekingi olimpián - ahová kerékpárral  érkezett - ismerkedett meg a péceli  

Robur expedíció  tagjaival.  Ott többször említette, a péceliekkel folytatott 
beszélgetésekben , hogy nyugdíjasként nehezen viseli  a  tétlenséget, hiányzik számára a 
rendszeres sporttevékenység .  Ezt követően Balázs Ottó  és társai munkalehetőséget 
kerestek számára, így került városunkba ,  ahol sportreferensi  állást  kapott   2013 
októberében a polgármesteri hivatalban. 

Jelentős sportszervezői munkába kezdett, megalapította a Péceli Túrakerékpáros 
Egyletet.  Iskolák közötti versenyprogramokat, indított, nyári időszakokban táborok 
szervezésével és számtalan helyi sportesemény lebonyolításával foglalkozott. A 
gyerekek többféle sportággal ismerkedhettek meg a tábori élet során.  Őszi, tavaszi 
biciklis túrákra indultak a  Dunakanyarba, de a résztvevők eljutottak    Magyarország 
nagyobb tavaihoz is. 

 A péceli kerékpáros csapattal több országos versenyen is  kerültek korcsoportos  
dobogós helyre (Cseúz ördögei). 

A 2016-ban Rio De Janeiróban megrendezett olimpiára már Pécelről indult, 
természetesen kerékpárral. 

2018-as sajnálatos balesete ellenére a gyógyulása után újra készülni kezdett a 
következő olimpiára Tokióba, ahová a Covid járvány miatt sajnos nem jutott el, helyette 
Magyarországon kerekezett 9000 kilométert (Tour de Covid). 

Úgy érzi, Pécelen új otthonra lelt, ahol megszerették és egyértelmű megbecsülést 
kapott. 
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Pest megye testneveléséért és sportjáért, valamint Pécel város ifjúságáért és 
gyermekeiért alapított díjat is megkapta. 

Péceli tevékenységét tablókkal számos fotóval dokumentálta, új szemléletet és 
lelkesedést hozott a város életébe. Szeretné, ha ez valamilyen módon megőrzésre 
kerülne és dokumentumait méltó módon átadhatná a városnak. 

Javaslom a Péceli Értéktár Bizottságnak Cseuz László tevékenységének péceli 
vonatkozásait  a helyi értékek közé  besorolni és   megőrizni. 

5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
Cseuz László  péceli tevékenysége sokféle  jó mintát és értéket hordoz magában. 
• Jó példa arra hogyan lehet a sporttal közösséget építeni, az embereket 

ránevelni a mozgás, az egészséges életmód szeretetére. 
• Jó példa arra hogyan lehet kitűzött céljainkat, komoly munkával, kitartással, 

elérni. 
• Jó példa arra, hogy nyugdíjas éveinkben is aktívak maradhatunk. 
• Cseuz László péceli tevékenységét, sportszervezői munkáját fotókkal, 

tablókkal is dokumentálta, amelyek fontos kordokumentumok városunk számára. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Cseuz László: Nincs lehetetlen. 
Kerékpárral 7 olimpiára, Pécel.2021. 

III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja. 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
80 nap alatt 9000 kilométer/Tour de Covid/ 

 
 

 
 
 
Pécel, 2022.05.hó, 10. nap                                           Ivánkovicsné Polmüller Brigitta 
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