
 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

PLUSZ 
„A határokat át meg átsző-
ve szerettem volna megmu-
tatni a gyaloglóknak Euró-
pa hajdan volt, s máig érez-
hető megosztottságát, így a 
falvakra és a határ menti 
régiókra kellett fókuszál-
nom, és segítőtársakat talál-
nom tervem megvalósításá-
hoz. Tekintve, hogy ír szár-

mazású és anyanyelvű vagyok, a legnehezebb feladatot 
az együttműködésre nyitott partnerek megtalálásában a 
hat különböző nyelven való kommunikáció jelentette 
számomra. A Sopronkövesddel való kapcsolatfelvétel a 
Google Map és a Google Fordítóprogram segítségével 
történt. Zoltán, a polgármester nyitott volt az ötletemre 
és segédkezni kezdett annak megvalósításában a falu 
lakóinak bevonásával.” 

   S itt következik a mi történetünk, hiszen az EPW 
most már „a miénk is”, a részévé váltunk. Tavaly és idén 
is augusztus 1. és 31. között a Sopronkövesdi Általános 
Iskola tornaterme szolgált, illetve szolgál szállásként az 
utazók számára. Itt kipihenhetik a Nyárligetről Kövesdig 
erdőkön átvezető 20 km-es útszakasz fáradalmait, s erőt 
gyűjthetnek a tőlünk Kőszegre vezető 31 km-es távhoz.  
Mindeközben pedig ismerkednek velünk, helybeliekkel; 
főként azokkal az angol nyelven kommunikálni 
tudó fiatalokkal, akik segítőként dolgoznak az EPW  
időtartama alatt. (Idén már olyan középiskolás diákok is 
részt vettek a gyaloglókat segítő tevékenységekben, akik 
itteni munkájukat elszámolhatják a számukra kötelező 
50 órás közmunka részeként, s a tervek szerint erre 
jövőre is lesz lehetőség.) 

   Jómagam már tavaly is részt vettem az EPW körüli 
munkában. Feladatunk az ide érkezők tájékoztatása 
elsősorban arról, hol találják a számukra fontos helyeket: 
étterem, bevásárlási és mosási lehetőség, bankautomata 
stb. A zarándokok főként Ausztráliából, Amerika külön-
böző részeiről, Dél-Afrikából és az Egyesült Királyságból 
érkeznek, de Spanyolországból és Hondurasról is kö-
szönthettünk már utazókat.  

 

   Különös dolog ez: miközben emberek százezrei mene-
külnek Szíriából a háború elől egy jobb és elsősorban 
békésebb élet reményében Európába, addig ebben 
az évben itt nálunk több mint 150 ember zarándokol 
ezekben a napokban is a Pozsonyból Triesztbe vezető 
660 km-es, - erdőkön, falvakon és városokon átvezető - 
úton a békéért. Erről azonban hazánkban - talán érthető 
okokból - jóval kevesebb a média megjelenés, mint a me-
nekülteket érintő történésekről. Mivel az EPW (Europian 
Peace Walk – Európai Békegyaloglás) útvonalának egyik 
állomása Sopronkövesd is, ezért hiánypótlónak éreztük e 
tavaly elindult, s immár második éve megvalósuló kezde-
ményezés lényegének bemutatását falunk lakói számára 
az Agghegyalja Mozaik hasábjain. 

   A sopronkövesdi önkormányzatot tavaly kereste meg 
Grattan Lynch a békegyaloglás ötletével. Grattan egy 
Szerbiában élő ír úriember, akiben a sokak által ismert 
El Caminon (Szent Jakab úton) gyalogolva fogalmazódott 
meg egy a Caminohoz hasonló út létrehozása 
Közép-Európában.  

   Kérdésemre elmondta, hogy „ez tulajdonképpen 
egy nemzeteket összekötő Camino, amely hat európai 
országon halad keresztül Pozsonytól Triesztig. A táv 
megtétele alatt a gyaloglók összesen huszonötször lépik át 
az országok közötti határvonalakat. Egy-egy napi szakasz 
távolsága 20 és 30 km között van, s ez lehetővé teszi az 
utazók számára, hogy a séta során élvezzék Közép-
Európa természeti szépségeit, továbbá betekintést 
nyerhessenek az itteni kultúrába. Az út 24 nap alatt telje-
síthető, melynek végén Trieszt, az Adriai-tenger partja 
várja a megfáradt utazót.”  

   Azt is megtudtam tőle, hogy a két világháború pusztítá-
saira emlékezve, az Európában együtt élő nemzetek kö-
zötti békéért indult el gyalogtúra tavaly, 2014-ben, az első 
világháború századik évfordulóján, az egykori Vasfüg-
göny útvonala mentén. „A világ minden tájáról érkeznek 
túrázók, különböző indíttatásból. Vannak, akik a hábo-
rúkban meghalt családtagjaik iránti tiszteletből, a róluk 
való méltó megemlékezésnek szánják útjukat, de vannak, 
akik csak szeretnék megismerni a mostani Európa olyan 
kisvárosait és falvait, ahova a legtöbb turista csak ritkán 
látogat el.”   

Így esett, hogy falunk is egyike lett annak a 11 magyaror-
szági településnek, melyeket a békegyaloglás résztvevői 
útjuk során érintenek. (A további EPW-ben részt vevő 
települések hazánkban: Rajka, Albertkázmérpuszta, 
Jánossomorja, Nyárliget, Kőszeg, Narda, Szentpéterfa, 
Tábor, Szentgyörgyvölgy, Lenti.) De hogyan is kezdődött 
   mindez Sopronkövesden? 

EPW - Európai Békegyaloglás 

   Gattannal, a főszervezővel 


