Pandivere päeva avamisel pöörduti Jakob Liivi poole
Tänavuse Pandivere päeva pidulik avatseremoonia algas peotule süütamisega Väike-Maarja
kirikus. EELK Väike-Maarja koguduse õpetaja Enn Salveste süüdatud tuld olid vastu võtmas
vallavolikogu esimees Olev Liblikmann, vallavanem Indrek Kesküla, haridus- ja
kultuuriosakonnajuhataja Aare Treial ning Tantsuseltsi Tarapita meestantsijad, nii noored kui
vanemad.
Kirikust liikus tuli Jakob Liivi parki. Jakob Liivi ausamba juures kohtusid tuletoojad
Pandivere päevade 25-aastase traditsiooni algatajate Mati Lukase, Helle Varda ja Arvo
Vallaotsaga.
Ühiselt suunasid kõik oma pilgud ausambale, kui Indrek Kesküla pöördus Jakob Liivi poole
kultuurikandja Irma Raatma koostatud mõtteridadega:
“Täna, 25. Pandivere päeval, tulime teretama Jakob Liivi, et tõesti ütelda – me pole Sind
unustanud. Sinu ammune kartus, et ega Sind ju muidu mäletata kui ainult Juhan Liivi venda,
ei leia kuidagi kinnitust. Väike-Maarja valla rahvas mäletab ikka oma kõige nimekamat
õpetajat ja kultuuritegelast, kirjanikku ja luuletajat, kirjandusparnassile aluse panijat, suurt
eeskuju ja autoriteeti. Lõpuks laenasime Sind lausa Rakvere linnale linnapeaks ja Rakvere
Teatrit ehitama.
Käesoleval aastal teeme Sinust Väike-Maarjas veel eriti pikalt juttu, sest olid ju Sina koos
Märt Meosega aktiivsemaid Väike-Maarja seltsimaja ehituse algatajaid ja ehitajaid. Seltsimaja
valmimisest saab sel aastal juba oma ümmargune 100 aastat.
Väike-Maarja ajalugu mäletab Jakob Liivi, mäletab teda täna, mäletab homme ja mäletab
edaspidigi...”
See oli harras hetk, väga pidulik, soe ja südamesseminev.
Rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg luges Jakob Liivi luuletuse “Küllalt”, mida oli loetud
Liivi pargis ka 1. Pandivere päeva avamisel 1988. aastal.
Edasi liikus tule teekond peoplatsile, kus Olev Liblikmann, Indrek Kesküla ja Mati Lukas
ütlesid päeva pidulikke avasõnu ning Mati Lukas, Helle Varda ja Arvo Vallaots avasid oma
veerandsajandi taguseid mõtteid ja tundeid, mille ajel jõuti esimese kodukandipäeva
korraldamiseni.
Päeva pidulik avamine kulmineerus sümboolse nurgakivi panekuga sada aastat kultuuri
koduks olnud seltsimajale. Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi esimees Jaak Läänemets asetas
nurgakivisse vutlari, milles oli 2. juuni Virumaa Teataja, vallalehe viimane number, vastselt
vermitud seltsimaja juubelimünt ja Eesti 2-eurone münt.
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