Interviu
Sveiki. Mes esame svečiuose pas Bronislovą
ir Jolantą Noreikas !!!!!

1. Papasakokite apie savo šeimą ir kiek laiko gyvenate
Voveriuose?
-

-

-

Jolantos ir Bronislavo šeima gyvena Žiedo g. 27,
Voveriai;
Bronislovas yra kilęs iš Sedos apylinkių Dagių kaimo, o
Jolanta – iš Šilalės rajono Pajūrio miestelio;
Bronislovas dirba Mažeikių miškų urėdijoje Sedos
girininkijoje girininku, o Jolanta yra buhalterė;
Voveriuose jie gyvena nuo 2008 m. lapkričio 1 d;
Į klausimą, kodėl jie pasirinko Voverius, pašnekovai truputį pasiginčydami,.. bet
nesipykdami atsakė, kad sklypo ieškojimui, kuriame yra pastatytas jų namas, buvo keliami
reikalavimai, o būtent, - kad upė, gamta būtų netoli, bei nepertoli nuo civilizacijos, t.y.,
miestas būtų arti, nes vaikučiams reikia į mokyklas bei darželius. Bronislovas čia įsiterpė
ir dar pridėjo – „šito sklypo ieškojau dvidešimt metų“. Jolanta į tokius vyro žodžius
sureagavo savo didele šypsena ir pridėjo – „nu, jau tas mano Bronius, kad
pasakys,.....;
Jolanta ir Bronislovas šiais metais švęs judviejų gražią šventę, tai yra dvidešmties metų
sukaktį kaip jie jau kartu;
Jų šeima yra netradiciškai didelė pagal šių laikų šeimas. Jie augina tris vaikus: dvi dukrytes
Aušrinę ir pagrandukę Saulutę, bei sūnų Šarūną, kuris yra vyriausias. Sūnus šiais metais jau
baigia vidurinę mokyklą (Gabijos gimnaziją), bei paliks tėvelių namus išvažiuodamas
studentauti;
Noreikų šeima yra labai draugiška, nes visas šeimos šventes švenčia kartu ir šiaip mėgsta
daug laiko praleisti drauge.
2. Kokia mėgstamiausia Jūsų šeimos frazė?

Šioje vietoje pašnekovai ilgai laikė
pauzę, bet po to Bronislovas prisiminė, kad dažnai
atliekant darbus jis prisimena jo tėvelių įskiepytą
frazę, kurią ir pats dažnai ištaria, – „Velnias kuojuos,

o deina su galu“. Paprašiau išversti į Lietuvių kalbą,..., tai vertimas būtų toks – „kai
darbų suplanuotų dienai yra daug, bet vis juos atidėjinėji dėl nepaaiškinamų priežaščių“.
3. Jei būtų galimybė rinktis: pasilikti čia ar gyventi kitur, ką rinktumėtės?
-

-

Čia pašnekovų nuomonė kardinaliai išsiskyrė.
Bronislovas iš Žemaitijos kojos niekur nekeltų, bei
pridėjo frazę – „nė prokur, nu, nebent dar prie kokios
jūros dar galėčiau“;
O Jolanta galėtų gyventi ir kokioje Ispanijoje, tik,
išreiškusi savo nuomonę, atsiduso ir pridėjo – „tik viena
problema, kaip tą žemaitį Bronių paliksi“.

4. Ar pažįstate
bendraujate?
-

savo

artimiausius

kaimynus,

ar

Į šį klausimą greitai ir truopniai atsakinėti pradėjo
Jolanta. Su kaimynais bendraujame ir visus pažįstame.
Jolanta sako, kad kiekvienas kaimynas turi savo
gyvenimo būdą ir poreikius.

5. Ar domitės Voverių bendruomenės gyvenimu, ar įsijungiate į jos veiklą?
-

Abu pašnekovai atsakė, kad domisi bendruomenės gyvenimu tik tiek, kiek teko padalyvauti
bendruose Voverių bendruomenės renginiuose. Bronislovas labai apsidžiaugė, kad jau yra
sukurtas Voverių internetinis puslapis, kad atsirado žmonių, kurie padeda apsijungti
bendruomenės žmonėms per rengiamus interviu, kad taip sudaroma galimybė vieniems
kitus geriau pažinti. Ir netgi pasišovė, esant reikalui, pavaduoti atstovą spaudai, nes
prasitarė, kad kadaise turėjo
svajonę studijuoti žurnalistiką. Pasidžiaugė, kad
bendruomenės vadovai aktyviai ėmėsi veiklos, kuri pagerins visų Voveriškių gyvenimą.

6. Patikrinome Bronislovą ir Jolantą, ar pažįsta Voverių bendruomenės vadovus?
-

Bendruomenės vadovus pašnekovai pažįsta puikiai;
Kovo mėnesio pabaigoje buvo švenčiama tarptautinė poezijos diena ir ta proga Voverių
bendruomenės vadovai apsilankė pas Bronislovą Noreiką namuose. Tik prieš kelias dienas
interviu metu Voverių korespondentas išsiaiškino faktą, kad Bronislovas rašo eiles. Šia
nuostabia naujiena pasidalino su bendruomenės vadovais, todėl bendruomenės
pirmininkė ir seniūnaitis pasveikino Voverių poetą įteikdami jam didelę plunksną ir
bloknotą, kad pavasariui bundant, Bronislovas užburtas emocijų ir kūrybos, sukurtų daug

gražių
eilučių
ir
padovanotų
jas
Voveriškiams. Seniūnaitis Evaldas paragino
ir paprašė, kad Bronislovas atrinktų seriją
savo eilėraščių, kuriuos būtų galima įkelti į
benruomenės internetinį puslapį, kad su jo
kūryba susipažintų ir visi Voveriškiai. Štai
kokių mes turime Voveriuose talentų;
Sužinojus
tokių
įdomių
aplinkybių, bendruomenės aktyvui iš karto
gimė idėja suorganizuoti vasarą renginį „Poezijos ir meno
vakaras Voveriuose“. Šito projekto įgyvendinimui ruošiamasi jau
dabar.
Voverių bendruomenės vadovai kruopščiai renka
informaciją. Jei kam kiltų gražių idėjų ar minčių, prašome
paskambinti, ar per internetinį puslapį parašyti, bei prisidėti
organizuojant renginį savo bendruomenei. Taip pat kviečiame
atsiliepti visus Voveriškius, kurie nėra abejingi menui,
užsiiminėja panašia veikla kaip Bronislovas, tai yra kuria eiles,
tapo paveikslus, rašo knygas, kuria dainas, groja kokiu nors
instrumentu ir t.t..........
7. Ką palinkėtumėte ir ką pasiūlytumėte bendruomenės vadovams?
-

Jolanta vadovams palinkėjo sveikatos, Bronislovas – laimės ir pridėjo, kad šitame žodyje
telpa viskas. Po pauzės Bronislovas pridėjo, dar palinkėčiau užsispyrimo išjudinant visus
Voverių kaimo žmones, taip pat žurnalistams objektyvumo nušviečiant bendruomenės
gyvenimą.

8. Ar ateityje planuojate įsijungti į benrduomenės veiklą, kuo ir kaip galėtumėte prisidėti?
-

Kai pašnekovai atsakinėjo į šį klausimą, tai pasijuokėme iki soties;
Jolanta su Bronislovu sako – „jei su pirštu parodysite ką daryti, tai prisidėsime“,.....

9. Ar žinote, kiek Voveriuose gyventojų?
-

Bronislovas mano, kad apie kokius du šimtus, o Jolanta nebandė spėlioti.

10. Ar Jums aktualu turėti galimybę stebėti Voverių bendruomenės gyvenimą internete?
- Bronius sako, kad netgi labai gera žinia, kad toks puslapis atsirado ir jam buvo sunku
įsivaizduoti, kad ir pas mus, Voveriuose, gali tokie gražūs dalykai darytis, kurie paįvairins
Voveriškių gyvenimą.

11. Ar sutiktumėte prisidėti prie Voverių bendruomenės plėtros skirdami 2% nuo gyventojų
pajamų mokesčių?
-

Abu pašnekovai prasitarė, kad iki šiol jie visada pervedinėdavo savo tuos 2% jau seniai
pasirinktoms organizacijoms, bet pažadėjo, kad šiais metais paskirstys lėšas taip, kad dalis
lėšų tektų ir Voverių bendruomenės biudžetui. Labai džiaugiamės jų supratingumu ir
sąmoningumu.

12. Kas Jus rytais pažadina įvairiais metų laikais?
-

-

Čia Jolanta rėžė visą teisybę, kas jų šeimoje yra didieji miegaliai, o kas dirba vietoje
biologinio lakrodžio,…, tai - Bronislovas, kuris šeimoje būna pats aktyviausias ir
visus pažadina, bet tuo pačiu užmigti gali bet kada,…;
Taip pat Jolanta pridūrė,- “jei Bronius nepažadina, tada rytais pažadina šviesa, o vakarais
mėgstu paklausyti gamtos muzikos”. Įsiterpė ir Bronislovas,- “jei gamtos muzika erzintų,
tada reikėtų dingti iš čia, nes tos gamtos muzikos čia apstu”.

13. Kokių renginių Voverių bendruomenėje norėtumėte?
-

-

Jolanta pageidautų daugiau gegužinių, nes ir pati
labai mėgsta pašokti, bei pabūti linksmose
kompanijose;
Bronislovas tai pageidautų daugiau sportinių
renginių. Čia galima būtų visiems papasakoti, kad
Bronislovas yra didelis meistras stalo teniso rungtyje
ir su dideliu malonumu suorganizuotų stalo teniso
pirmenybes tarp Voveriškių, jei tik tam būtų
galimybės. Pats Bronislovas dalyvauja įvairiuose
stalo teniso organizuojamuose Lietuvoje turnyruose.

14. Koks Jūsų gyvenimo kredo?
-

Čia Bronislovas rėžė iš peties – „Esu optimistas, todėl
sau dažnai pasakau, šiandien yra gerai, o rytoj bus dar geriau“.

15. Kaip leidžiate savo laisvalaikį, kokia sporto šaka jums patinka?
-

Laisvalaikį leidžiame visa šeima kartu maudydamiesi upėje, pažaidžiame krepšinį, kartu kur
nors keliaujame;

-

Bronislovas dar yra medžiotojas, bet čia jis save pavadintų tik formaliu dalyviu, nes nušauti
šerną jam kaip du kart du, – “tai viso labo laukinė kiaulė, o va, kitų gyvunėlių šaudyti
nelabai galiu”. Bronislovas sutiko, kad jam ateityje medžioklėje tiktų šautuvasfotoaparatas, kaip tame multike “Atostogos Rūgpienio kaime”,…..

16. Kokias įdomybes pažįstate Voverių apylinkėse, gal žinote kažką tokio, ko nežino Voverių
gyventojai?
-

Kažkokių įdomybių pašnekovai dar Voveriuose nespėjo pažinti.
Padėkojome Bronislovui ir Jolantai už interviu, bei palinkėjome jiems ilgų metų kartu
gyvenant Voverių bendruomenėje. Taip pat palinkėjau Bronislovui geros kūrybos ir
lauksime jo eilių, pasirodančių mūsų internetiniame puslapyje.
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