MEILĖ IŠ PIRMOJO ŽVILGSNIO BŪNA NE TIK TARP ŽMONIŲ
Mes, Jurbarko krašto žmonės, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 1995–1996 metais
sugebėjome sudominti po Lietuvą keliaujantį Lakdalio gyventoją, žymų fotomenininką
Victor Coucke. Tai jis parvežė į Lakdalio kraštą žinią ir nuotraukas apie Jurbarką. Tai jo iniciatyva
Jurbarką pasiekė Lakdalio politikų pasiūlymas bendradarbiauti.
Per neįtikėtinai trumpą laiką – praktiškai beveik per vienerius metus – surandami bendri
tikslai, ima sutapti nuomonės... 1996 m. rugsėjo 6 d. Jurbarko savivaldybės meras Stasys Makūnas
ir Lakdalio meras Patrick Vankrunkelsven Jurbarke pasirašė Draugystės ir bendradarbiavimo sutartį.
Tų pačių metų gruodžio 23 d. sutarties pasirašymo ceremonialas įvyko ir Lakdalyje. Abiem
savivaldybėms tai buvo pirmoji tarptautinė sutartis, todėl teko kurti savąjį bendrystės kelią. Neturėta
tarptautinio bendradarbiavimo patirties, todėl abi savivaldybės kūrė ne oficialius, o žmogiškųjų
santykių (kaip giminės) ryšius. Todėl ir esame lygiaverčiai partneriai, gerbiantys ir mylintys vieni
kitus kaip savo mieliausią giminę. Tai itin visus suartino. Net ir dabar prisimenamas įvykis, kaip prieš
gerą dvidešimtmetį Flandrijoje pasiklydę jurbarkiškiai Verlės (Veerle) mieste pasiklausė kelio į
Lietuvą ir iškart buvo priimti flamandų šeimoje bei pavaišinti kaip mieliausi giminės. O ką jau kalbėti
apie oficialių delegacijų ir jaunimo mainų programų narius, kurie būdavo (ir dabar po tiek metų
beveik visada yra) apgyvendinami šeimose. Pirmaisiais bendrystės metais buvo šiek tiek nejauku,
ypač kai nemokama užsienio kalbų. Tačiau tai tikrai nebuvo problema, nes flamandai gestais,
apsikabinimu ir šypsenomis, vienu kitu anglišku ar vokišku žodžiu labai lengvai įtraukdavo į šeimos
gyvenimą. Dabar tokių problemų kaip ir nėra, nes jaunoji karta laisvai kalba bent viena užsienio
kalba.
Įdomus pastebėjimas – jau
įvyko 23 bendros stovyklos,
kuriose
atostogavo
ir
bendravo virš 1100 abiejų
šalių jaunimo... Draugystė
atvira, nuoširdi, stipri ir
išliekanti daugelį metų.

Finansiškai stipresnė Lakdalio bendruomenė daugelį metų stengėsi padėti
jurbarkiškiams. Padovanoti du autobusai, su kuriais atsirado galimybė Jurbarko krašto menininkams
ir sportininkams dalyvauti įvairiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Daug materialinės
ir finansinės pagalbos sulaukė Jurbarko samariečių bendrija, švietimo įstaigos, įvairios visuomeninės
organizacijos.
Lakdalyje susikūrė draugija ELE („Europa–Lakdalis–Europa“), kuriai daugelį metų
vadovavęs prezidentas Freddy van den Brande ir draugijos nariai labai aktyviai iniciavo daugelį
jaunimo stovyklų organizavimą ir pagalbą Jurbarko kraštui. Neatsiliko ir Jurbarkas – subūrė draugiją
EJE („Europa–Jurbarkas–Europa“), kuriai iki šiol vadovauja draugijos prezidentė
Audronė Stoškienė.

Neapsiribota vien oficialiais vizitais ir jaunimo stovyklomis. Per 25 metų laikotarpį
abiejose pusėse suorganizuota nemažai parodų, koncertų, plenerų. Lakdalį puošia Juozo Videikos
skulptūra, Rasos Grybaitės ir Gabijos Viduolytės su mokiniais nutapyta mokyklos siena, džiugino
Rūtos Šličkutės, meno kolektyvų „Mituva“, „Šilas“, „Veliuonietis“ muzika, dainos ir šokiai...

Tikrai neišmatuojama, kiek daug laiko, meilės ir pasišventimo draugystės tarp Jurbarko
ir Lakdalio plėtojimui paskyrė daugybė Jurbarko ir Lakdalio krašto žmonių. Būtina prisiminti
nuoširdžiuosius bendravimo ryšių pradininką ir plėtotoją (†) Victor Coucke, jo žmoną
Monique Coucke ir sūnų Cloude Coucke. Šalia norisi paminėti puikiai lietuvių kalbą išmokusį
(†) Leo Ghoos ir nemažai savo dailės darbų jurbarkiškiams padovanojusią jo žmoną
Marida Beyens Ghoos ir aktyviai mokykloms padėjusį jų sūnų Gerd Ghoos. O kur dar nuoširdūs
Jurbarko bičiuliai – Freddy van den Brande, (†) Roger Vanwesenmael, (†) Freddy ir Hilda Jans,
Gert Van Rooy, Roger Verheyen, Shari Bamps, Benny Smets, Frans Mondelaers, Johnny Peys,
Olivia Verelst, Evelyn Celis, Dirk de Cuber, Wim Goos ir daugelis kitų. Iš Jurbarko pusės draugystę
saugojo ir vis dar saugoja Audronė Stoškienė, Aldona Pauliukaitienė, Vilijana Urbietienė,
Audronė Balčiūnienė, Kristina Vančienė, Antanas Domeika, Lukas Bakšys, Lina Grinevičiūtė,
Monika Solovjovaitė, Tautvydas Kemzūra, Simonas Jankauskas ir kiti. Lakdalio savivaldybės merai
Patrick Vankrunkelsven ir Tine Gielis, Jurbarko rajono savivaldybės merai Stasys Makūnas,
(†) Aloyzas Zairys, Algirdas Gudaitis, Ričardas Juška ir Skirmantas Mockevičius – tie asmenys, kurie
visuomet palaikė ryšių plėtojimą tarp abiejų savivaldybių ir tikėjo jų ateitimi.

Daugelio atmintyje išlieka paskutinieji malonūs susitikimai: 2017 metais nuoširdus
atstovų susitikimas bei jaunimo stovykla Lakdalyje, 2018 metais menininkų viešnagė Lakdalyje ir
jaunimo stovykla Jurbarke bei 2019 metais 23-ioji jaunimo stovykla pas bičiulius Lakdalyje.

Labai gaila, kad Covid-19 pandemija netikėtai sugriovė visus Jurbarko ir Lakdalio
bendradarbiavimo planus. 2020 ir 2021 metais neįvyko jaunimo stovyklos, nerealizuotos finansavimą
gavusios programos, nepasikeista delegacijomis. Draugaujama laiškais ir kitomis nuotolinio
bendravimo priemonėmis. Jubiliejinę draugystės ir bendradarbiavimo sukaktį minime be susitikimų
ar apsikabinimų.

Naujas ir malonus ženklas draugystės istorijoje – rugsėjį (būtent šį mėnesį, kuris
primena bendradarbiavimo sutarties tarp Jurbarko ir Lakdalio pasirašymą) Jurbarko savivaldybės
interneto svetainėje šalia kitų užsienio kalba esančių informacijų atsirado naujas – „VLAAMS“
puslapis. Jame flamandų tarme (olandų kalbos dialektu) kreipiamasi į draugus Flandrijoje ir
džiaugiamasi gražia draugyste. Belgijoje gyvenanti ir su Lakdaliu labai artimai susijusi mūsų kraštietė
Lina Spaustynaitytė nuoširdžiai pasistengė, kad lietuviški žodžiai pavirstų draugų gimtąja kalba.
Didžiąją dalį šio straipsnio taip pat galima perskaityti olandiškai (flamandiškai) pavadinimu „Liefde
op het eerste zicht bestaat niet alleen (enkel) tussen mensen“!
Ir visada išlieka viltis, kad mes vėl galėsime susitikti ir, paspaudę rankas bei apsikabinę,
patvirtinti – tvirta meilė iš pirmojo žvilgsnio būna ne tik tarp žmonių (turime iš šios draugystės
atsiradusių keletą gražių bendrų jurbarkiečių-lakdaliečių šeimų), bet ir tarp Jurbarko ir Lakdalio
savivaldybių, kurios po labai trumpo pažinties laikotarpio, suprato viena kitą ir drauge palaiko
nuoširdų ryšį jau 25-erius metus.

Palinkėkime vieni kitiems – Plurimos annos, plurimos! – iš lotynų kalbos į mūsų
kalbas atėjusiais linkėjimais – Ilgiausių metų, ilgiausių! Nog vele vele lange jaren!
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Gvildys

