TUDÓSÍTÁS
Megérkezett elsõ világháborús emlékútjáról Zelei József kerékpáros békenagykövet

Negyven nap alatt közel négyezer kilométert
kerekezett, s mintegy száz helyszínt keresett fel
a Világtalálkozó békeüzenetével

2014. június 11-én, ünnepélyes külsõségek közepette indult el Budapestrõl, a Ludovika téren található Névtelen hõsök emlékmûvétõl negyven napos, négyezer kilométeres útjára Zelei József kerékpáros békenagykövet, s útja végeztével érkezett meg Székesfehérvárra, ahol részt vett a Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred tiszteletére tartott megemlékezésen, s zászlószalagot kötött a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokságának díszzászlajára. Az elsõ világháború 100. évfordulója elõtt tisztelgõ útja a „Centenáriumi Kerékpáros Béketúra – az I. világháború emlékére – egy békés Európáért” címet viselte. Útja során fél száz festmény gyûjtött össze a Békepaletták kiállításhoz, s díszpáholyból nézhette végig a 72 ország részvételével rendezett párizsi nemzetközi centenáriumi megemlékezést.
ban kifejezve: közel
négyezer kilométert
tett meg kerékpáron;
mintegy száz I. világháborús emlékhelyet
keresett fel; tizenhárom kereszttel és
nemzeti szalaggal ellátott emlékkövet, 10
nemzeti koszorút, 50
méternyi feliratos
nemzeti szalagot helyezett el az emlékhelyeken; két kopjafát
állított fel; sok marékZászlószalagkötés a 7-es gyalogezred emléknapján

„Ezt a túrát a Doberdónál hõsi halált halt
dédnagyapámnak és minden katona emlékének ajánlottam, akik az elsõ világháborúban
harcoltak, illetve életüket adták a hazáért” –
fogalmazott Zelei József útja céljáról, s köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették útja során. Elmondotta, több mint
százezer emberhez sikerült eljuttatni a IV.
Magyar Világtalálkozón, május 19-én, az
Uránia Nemzeti Filmszínház díszünnepségén bejelentett békeüzenetét, s ezáltal felhívni a közvélemény figyelmét a háború értelmetlenségére és embertelenségére. „Tisztelegtem mindazon hõsök emléke elõtt, akik a
legdrágábbat, az életüket áldozták a háborúban.” Mint a Panoráma Világklub burgenlandi elnöke, a magyar zászló mellett magával
vitte a klub zászlaját is, és mindvégig hirdette
a közösség jelmondatát: határtalan összefogás értékeinkért. Zelei József útja számok-

nyi magyar
földet szórt a
hõsök sírjaira, jelképezve,
hogy
anyaföldben
nyugodhatnak. Egy kulturális miszsziót is megvalósított a Panoráma Világklub
Mûvészeti Galériája vezetõjének, Hegedüs
Tünde festõ- és szobrászmûvésznek a szervezésében: 50 magyar és külföldi festményt
gyûjtöttek össze és mutatták be Párizsban, a
világon egyedülálló multikulturális, a „Béke
paletták” elnevezésû program keretében.
Zelei József útját jelentõs közéleti és médiaérdeklõdés kísérte: mintegy harminc helyszínen rendeztek számára ünnepélyes fogadtatást, tizenöt helyi önkormányzat vezetõivel,
a helyi diplomáciai
képviseletek, a magyar közösségek,
szervezetek, hagyományõrzõ
egyesületek, Világklubok vezetõivel
találkozott. Több
tucat interjút adott
2014/ 3. szám

A székesfehérvári díszünnepség résztvevõi

a magyar,szerb, bosnyák, horvát, olasz, szlovén, svájci és francia médiumoknak, a Duna
Televízió pedig folyamatosan beszámolt
programjairól, valamint film is készül az útról. Mint elmondotta, legemlékezetesebb az
volt számára, hogy részt vehetett a július 14i párizsi nemzetközi ünnepségen, ahol díszpáholyból nézhette végig a 72 ország részvételével megrendezett centenáriumi megemlékezést.
A kerékpáros békeút állomásai: Budapest (Hõsök tere) - Eger - Maklár - Budapest - Dabas - Örkény - Szeged - Szabadka - Újvidék - Szarajevó - Split Rijeka - Trieszt - Isonzó folyó völgye Piave folyó völgye - Nervesa
- Monte Grappa - Trento Bolzano - Zürich - Basel Sochaux - Nancy - Verdun Reims - Saint-Quentin Cambrai - Yepres - Oostende
- Arras - Párizs - Székesfehérvár - Budapest (Hõsök tere).
Az emlékezés és a tisztelet
jeleit olyan nevezetesebb hadszínterekre vitte el, mint például Isonzo völgye: Monfalcone, Lago di
Doberdo, Fogliano Redipuglia, Monte San
Michel, San Martino del Carso, Visintini,
Goricia, Kobarid (Caporetto); Piave völgye: Nervesa, Monte Grappa; a franciabelga front: Verdun, Arres, Yepres,
Oostend, Párizs stb.

Érkezés a Hõsök terére
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