Нодар Берідзе – людина, яка вже стала
в Україні легендою.
9 листопада о 17.00 до спортивного
комплексу Броварського вищого училища
фізкультури під’їхав спортивної статури,
більш схожий на борця, а не на
велосипедиста, середнього віку чоловік.
Що кинулось відразу в очі, так це те, що
на задньому сидінні майоріли два стяги –
український та грузинський.
Стомлене, але дружелюбне і привітне обличчя приваблювало до себе
увагу. Нодар Берідзе – людина, яка вже
стала в Україні легендою. Про нього
протягом останніх двох з половиною
місяців
в
Інтернеті
періодично
з’являються повідомлення і розповіді. В
кінці серпня він вперше сів на
велосипед,
щоб подолати тисячі
кілометрів заради миру в Україні,
організувавши велотур «Всі за мир».
Адміністрація училища люб’язно
запропонувало Нодару перепочити
у стінах закладу, а заодно
поспілкуватися
з
дітьми.
Розповісти про себе, про те, що
спонукало
його,
громадянина
Грузії, піти на цей крок.
На зустрічі з вихованцями
училища у гуртожитку Нодар
сказав : «Моя місія полягає у тому,
щоб
в Україні настав мир і
перестали
стріляти.
Своїм
велотуром я хочу привернути увагу
всього світу до подій у вашій країні. Мир
– це найголовніше». А ще він сказав, що
дуже нам співчуває, адже грузинський
народ вже пережив трагедію російської
агресії. На участь в акції його надихнув
14-кратний рекордсмен Книги рекордів
Гіннеса, Джумбер Давидович Лежава,
який і повинен був очолити цей проект.
Але перед самим початком проекту, 25

липня Джумбер Давидович помер. Нодар вирішив продовжити справу
соратника і в кінці серпня розпочав велотур Україною. Бровари – це остання
його зупинка перед фінішем у Києві, з якого він і розпочав свій тур. Проїхавши
всі обласні центри України, крім Луганської та Донецької областей, відвідавши
сотні міст і сіл, подолавши п’ять з
половиною тисяч кілометрів наших, не
завжди гарних доріг, він своїм прикладом,
ентузіазмом, мужністю показав нам,
українцям, як треба любити свою країну.
Сфотографувавшись на пам'ять з

присутніми, зігравши у теніс з
вихованцями
училища,
відвідавши
змагання з бальних танців, які в цей час
проходили у спортивному комплексі
училища, Нодар пішов відпочивати та
готуватись до завершального етапу
цього унікального велотуру.

