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Alapító: Sri Chinmoy



Peace Run
A világ összes földrészén, több mint 150 országban eddig milliók vettek részt eb-
ben a különleges váltófutásban, amely jelképezi az emberiség univerzális törek-

vését egy békésebb világra. 1987 óta rendszeresen megrendezésre kerülő 
esemény az emberiség legnagyobb civil kezdeményezése a békéért. 

A Békefutás olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki kapcsolódhat  
egy pár lépésre, néhány utcahosszra vagy akár kilométe-

rekre is. A békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futó-
csapat viszi országról országra. 

A Békefutás ugyanakkor jóval több, mint egy sport-
rendezvény. A futókat az érintett településen 
ünnepséggel köszöntik. Ezeken a helyi béke-
fesztiválokon a zene, a tánc, az irodalom, és a 
képzőművészet eszközeivel fejezhetik ki a helyi 
közösségek a béke iránti törekvésüket és elkö-

telezettségüket. A Békefutás így tulajdonkép-
pen egy ünnepsorozat, amely végigvonul 

megyéken, országokon és földrészeken, az 
egész világon. Útján reményt, az össze-

tartozás élményét, barátságot és örömöt 
hirdet.

 

Néhányan a nemzetközi támogatóink közül:

Teréz Anya Carl Lewis Van RompuyDr. Davidson L. HepburnDesmond Tutu



Ez a hatalmas rendezvény különféle kultúrájú, bőrszínű, politikai és vallási meggyő-
ződésű embereket kapcsol össze, akik úgy érzik, hogy a világ egy napon az egység 
és a béke otthona lehet. Légy akár sportoló, nem sportoló, idős vagy fiatal, szülő 
vagy gyermek, csatlakozz Te is!

A szervezők
A Békefutás anyagi és politikai érdekektől mentes rendezvény. Az alapító, Sri Chin-
moy alapelveit követve, minden országban a helyi szervezők önkéntesen végzik 
munkájukat, a helyi közösségek szolgálatára, a nemzetközi barátság és megértés 
jegyében. A rendezvény megszervezésében a szervezők iskolákkal, sportszerveze-
tekkel, települési önkormányzatokkal és állami szervezetekkel működnek együtt. 
Az élet minden területéről származó nemzetközi futócsapat tagjai saját idejüket és 
energiájukat szentelik arra, hogy a futás üzenetét a világ minden tájára eljuttassák.

Sri Chinmoy (1931–2007)
Az alapító Sri Chinmoy a Békefutást a szeretet, béke és egység 
jegyében indította útjára 1987-ben. Sportolóként, filozófusként, 
zenészként,  képzőművészként és költőként, egész rendkívüli 
életművével ugyanezt a szellemiséget képviselte. Tevékenysé-
ge elismeréséül hazánkban megkapta a Pro Cultura Hungarica, 
és a Magyar Köztársaság Érdemrendje kitüntetéseket.

www.bekefutas.hu

Van Rompuy Nelson Mandela Ferenc pápa Tegla Loroupe Paul Tergat



Kövesd a Békefutást az interneten – www.bekefutas.hu
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A Nemzetközi Békefutás magyarországi nagykövetei:

Szirányi Bence és 
Kógel Dániel 
válogatott 
jégkorongozóink.

B: Édes Eszter 
válogatott, 

J: Dezső Kata 
kyokushin  

karate bajnok.

Demeter Bence és Kovács Sarolta  
a békefáklyával
Demeter Bence Világbajnok és 
Európa- és Világkupa bajnok, 
öttusázó. Kovács Sarolta 2011, 2014, 
2015 és 2016-ban az  év magyar 
öttusázója, négyszeres világbajnok egyéniben és csapatban 
is. 2017-ben bronzérmes a Világkupán.

A II. szakasz  
156 km,  

(június 4–6.)

Ebben az évben hazánkon két időpontban is áthalad a Békefutás.
Az I. szakasz 417 km, (márc. 27–ápr. 1.)


