Iš širdies į širdį Alytaus,
Marijampolės ir Tauragės vaikams
Mažais žingsneliais daromi geri darbai ir stiprinami ryšiai su Lietuva. Metų
pradžioje užmegztos Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės pažintys su
globaliais regionais per šiuos metus pagimdė puikias iniciatyvas, tuo
priartindamos užsienyje gyvenančius lietuvius prie gimtųjų vietovių. Ankstyvą
rudenį susibūrę Jungtinėje Karalystėje, JAV, Moldovoje, Ukrainoje, Vokietijoje,
Airijoje ir Norvegijoje gyvenantys bendruomenių aktyvistai sodino medelius
Alytuje, sukurdami Pasaulio Alytiškių parką. Spalio mėnesį Jungtinės Karalystės
Lietuvių Bendruomenės savanoriai, padedami Tauragės rajono savivaldybės,
Tauragės „Versmės“, „Žalgirių“ ir Skaudvilės gimnazijose surengė prevencinius
edukacinius mokymus apie prekybos žmonėmis grėsmes ir neatsakingos
emigracijos pavojus. Na, o metų gale Alytuje, Marijampolėje ir Tauragėje
surengtos Kalėdų šventės vaikams iš socialiai jautrių šeimų.
Dar vasarą su Alytaus, Marijampolės ir Tauragės savivaldybėmis pradėtos derinti
švenčių detalės. Pradžiugino miestų merų geranoriškumas ir iniciatyvumas.
Savivaldybės pažadą įvykdė ir surinko sąrašus vaikučių, kuriems šios šventės iš
tiesų reikalingos, pasirūpino patalpomis, padėjo rengiant programą. Tačiau
didžiąją dalį atliko bendruomenės savanoriai, kurie surinko vaikams dovanas,
paruošė programą, pakalbino žinomus Lietuvos atlikėjus neatlygintinai
koncertuoti vaikams.
Anglijoje gyvenantys lietuviai, norėdami išpildyti vaikų norus, iš anksto prašė
vaikučių juos surašyti. Nuoširdžiai nustebino paprasti vaikų pageidavimai: vienas
norėjo batukų, kitas mašinytės. Savanoriai pirkdami dovanėles iš širdies stengėsi
išpildyti vaikučių norus ir, viską gražiai supakavę, pasitelkę į pagalbą vežėjus,
kurie nemokamai nugabeno dovanėles į Lietuvą, galėjo pradžiuginti mažuosius.

Vaikai ir jų tėveliai nuoširdžiau džiaugėsi galėdami ne tik gauti dovanas, bet ir
turėdami galimybę smagiai praleisti laiką vaikų būryje šokdami, žaisdami ir
dainuodami kartu.
Alytuje šventė vyko Alytaus teatro Galerijoje, kurioje susirinko gausus būrys vaikų
su tėveliais. Vaikams koncertavo Asta Pilypaitė ir jos suburta mergaičių grupė, iš
Jungtinės Karalystės atvykęs dainininkas Romas Tamulionis, vaikams dovanėles
atnešė Kalėdų Senelis su elfais.
Marijampolėje vaikams koncertavo vaikų LDance šokių studijos auklėtiniai,
Conmusic muzikos mokyklos mokiniai, Meškučių skyriaus vaikų ir jaunimo
vokalinis ansamblis „Žibuoklės“. Kalėdų Senelis kartu su vaikais džiaugėsi dovanų
gausa ir šypsenomis.
Tauragėje vaikų džiaugsmui koncertavo Liudas Mikalauskas, taip pat – Romas
Tamulionis. Kartu su linksmais personažais vaikai žaidė ir mėgavosi smagiai
leisdami laiką kartu.
Ir nors Lietuvą ir Jungtinę Karalystę skiria 2000 kilometrų, tačiau užsienyje ir
Lietuvoje gyvenančius sieja tvirtas ryšys. Net būdamas kitoje šalyje gali dalyvauti
Lietuvos gyvenime, gali prisidėti kuriant jos gerovę, gali daryti gerus darbus,
kurie nematomi kasdienybėje, bet kam nors padeda, ką nors nudžiugina,
paguodžia. Mes esame viena tauta ir tokia liksime.
Dėkojame Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės skyriams, Jungtinės
Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungai, Krepšinio klubui „Gintaras“, krepšinio
komandai „Alytus“, Bostono miesto bendruomenei „Sporto ložė“, Dobrovolskių
šeimynai ir parduotuvei „Aguona“ už dovanas vaikams.
Dėkojame savanoriams, kurie padėjo ruošti ir organizuoti šventes. Dėkojame
Alytaus miesto merui Vytautui Grigaravičiui ir vicemerei Valei Gibienei, Tauragės
rajono merui Sigitui Mačiuliui ir mero patarėjui Dovydui Kaminskui, Marijampolės
merei Irenai Lunskienei ir mero pavaduotojui Romualdui Makauskui už
bendradarbiavimą rengiant šventes vaikams. Ačiū Astai Pilypaitei ir jos mergaičių
grupei, Liudui Mikalauskui, Romui Tamulioniui už neatlygintiną koncertavimą
vaikams. Ačiū Tauragės apskrities verslininkų asociacijai ir jos vadovei Giedrei
Stulginskienei už paramą. Taip pat dėkojame Colombo Bulent Sanver Kaya už
bilietus į kiną Marijampolės vaikams, balionus Alytaus vaikams ir skanumynus
Tauragės vaikams, dėkojame vežėjams, kurie nemokamai dovanėles atgabeno iš

Anglijos į Lietuvą, dėkojame visiems, kurie bent savo šypsena prisidėjo prie šios
gerumo akcijos.
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