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Augusztus 1-jén és 2-án nekem is volt szerencsém velük sétálni:
az első, húsz fős csoport elé mentünk Farkas Károllyal és a polgármesterrel Nyárligetre. Karcsi bá’-t az utazók „Charlie”-ként
emlegetik: ő az állandó vezetője az első túrázóknak, mert remekül
ismeri a környékbeli erdőket. Ő volt az iránytűnk Kőszegig, s az
első csoporttal együtt haladva ő helyezte ki a piros EPW útjelző
nyilakat a megfelelő helyekre, hogy a későbbi napokon érkező
csoportok is könnyen megtalálják a helyes irányt.
Kövesdről reggel nyolckor indultunk több helyi kísérővel
Kőszeg irányába. Útközben meséltünk az utazóknak falunk és az
ország történelméről, melyet érdeklődve hallgattak s kérdéseikből
néha hosszú beszélgetések kerekedtek. Locsmándon pihentünk
meg először, s egy helyi étteremben gyűjtöttünk némi energiát és
hűsítőt az út további részéhez. Több pihenőt beiktatva végül
délután ötkor érkeztünk Kőszegre, s adtuk át a csoportot ottani
szállásadójuknak. Az első csoport kísérete tavaly óta rendhagyónak számít, hiszen ilyenkor ellenőrizzük, hogy az út megfelelően
van-e jelölve, a többi csoportot már csak a nyilak segítik.
Az út során és az EPW segítőjeként rengeteg utazó történetét
és indíttatását ismerhettem meg, amelyekért nagyon hálás vagyok,
s amelyek a jövőben talán egy másik cikk témái lehetnek. Kívánom, hogy amiért gyalogolnak megvalósuljon és megmaradjon: a
béke Európában. A látogatónak, az itt élőnek, s a menekülőnek.

Gróf Judit

2015 augusztusa

Segítőként a békegyaloglás során sok kedves emberrel ismerkedtünk meg a világ minden szegletéből.
Meglepődve tapasztaltuk nyitottságukat és elszántságukat a hosszú úthoz. Rengeteget meséltek magukról
és az otthonukról és ők is sokat kérdeztek rólunk, a
faluról és Magyarországról. Emlékezetes élmény volt,
hogy miközben anyanyelvi beszélőkkel gyakoroltuk
az angol nyelvet, új barátokat szereztünk. Jövőre is
szívesen jönnénk, ha megrendezésre kerül.
Tóth Júlia és Maráz Máté

Jó lehetőségnek tartottam részt venni az Európai Békegyaloglásban, mint segítő. Fantasztikus
élmény volt találkozni és beszélgetni a gyaloglókkal, akik a világ minden tájáról érkeztek s
egytől-egyig nagyon kedvesek, érdeklődőek
és hálásak voltak. Örültem, hogy segíthettem és
emellett gyakorolhattam az általam oly nagyon
kedvelt angol nyelvet. Üdv: Luca

Nagyon
kedves
emberekkel
találkoztunk és kötöttünk barátságokat
ebben a pár napban. Többen már
másodszor, de sokan először vágtak
neki a nagy útnak,
kortól és nemzetségtől függetlenül. Nagy öröm volt számunkra,
hogy kicsit bemutathattuk településünket, értékeinket, kultúránkat a távoli országokból érkezőknek, akik így tovább tudják vinni falunk hírét
a nagyvilágba. Ígéretet kaptunk a gyaloglóktól,
hogy jövőre is jönnek és meglátogatnak bennünket, hiszen nagyon jól érezték magukat nálunk.
Maráz Krisztina és Hetyei Zsolt

„Go mbeimid go léir beo ag an seo aris” (ez egy ír köszöntés azt jelenti, hogy „remélem találkozunk még és
újra átéljük a pillanatot” – a szerk.). Nagyon köszönjük,
hogy általatok ennyire otthon érezhettük magunkat a
faluban. A kedvességetek mutatja, hogy igazán mennyire
törődtök magatokkal és másokkal is.

Köszönöm nektek a vendéglátást. A diákok remek segítséget nyújtottak, és élvezet volt velük beszélgetni. Továbbá
köszönjük a Polgármester Úrnak, hogy nagylelkűen időt fordított ránk, és mesélt nekünk a falu történelméről és a helyi
kultúráról. - David, Ausztráliából.
Mi most Sopronkövesden vagyunk, és most már Sopronkövesd is bennünk él. - Eve B. és J.M. USA-ból.
Köszönöm még egyszer a csodálatos vendéglátást, és külön köszönet Krisztinának és Lucának, hogy megmutatták
a történelmi nevezetességeit ennek a gyönyörű falunak. Le voltunk nyűgözve!
Kedves Barátaim, örökké emlékezni fogok rátok. A kedvességetek és gyengédségetek mélyen megérintett.
Üdvözlettel: Sioelle
„NAGON SZEP” Fantasztikus, hogy az itteni csapat mindenre gondolt! Köszönjük! – Isebelle
Nagy köszönet a vendéglátásért! Remélhetőleg a béke győzedelmeskedik a Földön! – M. Ann Skóciából

Csodálatos munkát végeztetek, mint vendéglátók. Különlegesként fog élni az emlékeimben ez a nap. Köszönöm
mindenkinek a meleg fogadtatást. – Sandi Smith
Köszönöm mindenkinek a szívélyes fogadtatást, vendéglátást és segítséget. Nagy öröm volt újra visszatérni ebbe a
gyönyörű faluba. – Cressey EPW 2014&2015 Béke & szeretet – találkozunk 2016-ban(?)

Suet és Robot nagyon lenyűgözték az önkéntesek, az angoltudásuk és a segítőkészségük. Továbbá volt egy csodálatos
esténk Fülöp Zoltán Polgármester Úrral, ahol volt lehetőségünk megbeszélni vele a Békegyaloglás célját, és hogy
hogyan tudjuk elősegíteni az egyetértést mindenütt a világon. Köszönjük Zoltán! - Ausztráliából.
Fordította és gyűjtötte: Kiss Franciska és Lendvai Botond

