Didžiai gerbiama Lakdalio mere Tine Gielis, brangūs ir mieli Lakdalio gyventojai,
Man malonu pasidžiaugti, kad jau 25-erius metus draugauja mūsų savivaldybės.
1996 m. rugsėjo 6 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Stasys Makūnas ir Lakdalio meras
Patrick Vankrunkelsven Jurbarke pasirašė Draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. O tų pačių
metų gruodžio 23-ąją šį sutartis buvo pakartotinai pasirašyta ir Lakdalyje. Tais metais Šventų
Kalėdų švenčių išvakarėse pasirašytas dokumentas buvo ir išlieka labai svarbus mums visiems.
Matyt taip jau buvo Dievo ir Likimo lemta, kad tiek Jurbarkui, tiek Lakdaliui tai buvo pirmoji
tarptautinė bendradarbiavimo sutartis ir tarpvalstybinės draugystės kūrimo pradžia. Tai taip pat
buvo ir pirmieji pasižvalgymai vienų į kitus (mums į laisvą Vakarų pasaulį, o Jums į tą pusę, kuri
pusšimtį metų buvo atskirta nuo Jūsų ir Jums mažai žinoma). Kad mes draugaujame, tai yra visų
pirma Jūsų fotomenininko Victor Coucke nuopelnas. O taip pat ir mūsų visų nuopelnas, kad
vyresnio amžiaus žmonės ir jaunimas supratome vieni kitus ir bendrai kūrėme gyvenimą, bendra
veikla ir dabar simboliškai mezgame draugystės juostą.
Daugeliui Jurbarko svečių ir Lietuvos gyventojų sunku įsivaizduoti, kad per 25 metų
laikotarpį Jurbarke ir Lakdalyje buvo suorganizuota nemažai bendrų parodų, koncertų, varžybų,
plenerų. O kur dar Jūsų pagalba mums materialiai ir dvasiškai stiprėti. Ir dar tos nepakartojamos
ir unikalios 23 bendros stovyklos, kuriose atostogavo ir bendravo virš 1100 abiejų kraštų jaunimo.
Tai gražus įrodymas, kad mūsų draugystė yra stipri ir besitęsianti.
Pasaulinė pandemija ir vykstantys įvairūs visuomenės gyvenimo pokyčiai sustabdė
mūsų įprastą bendravimo ritmą. Tačiau išlieka viltis, kad visi sunkumai praeis ir mes vėl galėsime
tęsti savo darbus ir bendrus projektus. Aš tikiuosi, kad mūsų draugystė išliks daugelį metų.
Šių metų rugsėjo mėnesį Jurbarko savivaldybės interneto svetainėje atvertas naujas
puslapis, skirtas Lakdaliui. Šis „VLAAMS“ puslapis tebūnie kaip kuklus simbolis, kuris įrodo, kad
mes galvojame apie Jus, džiaugiamės ir esame drauge su Jumis.
Itin gražios abiejų savivaldybių 25-erių metų bendrystės proga ir taip pat Šventų
Kalėdų bei Naujųjų metų proga visų Jurbarko krašto gyventojų vardu labai nuoširdžiai sveikinu
Jus visus. Ir linkiu, kad klestėtų ir pasaulyje garsėtų Lakdalis, kad Jūsų šeimose būtų daug
džiaugsmo ir laimės, kad abiejų mūsų savivaldybių draugystė tęstųsi dar daugybę metų.
Pagarbiai
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Jurbarkas, 2021 m. gruodis

