Interviu
Papasakokite apie savo šeimą:
-

Virginija ir Jonas išaugino du vaikus: sūnų Lauryną ir dukrytę
Inesą. Abu vakai gyvena užsienyje. Dukra Inesa padovonjo
tėveliams du anūkėlius - tai Lorencą ir Antonio;
- Gegužės 25 d. Virginija ir Jonas švęs 40 metų gyvenimo kartu
jubiliejų;
- Jonas kilęs iš Naikių kaimo, o Virginija - iš Jonaičių kaimo;
- Šventes Jonas su Virginija savo šeimoje švenčia pagal senolių
papročius;
- Jonas Virginiją jų jaunystės metais nustebindavo skaniais „Vilniaus“ šokoladiniais
saldainiais.
1. Kokia mėgstamiausia Jūsų šeimos frazė?
2.

3.

4.

5.

Jonas iškarto išpyškino – „Vakulele, būkit sveiki ir laimingi“, o
Virginija jam pritarė.
Kiek laiko gyvenate Voveriuose?
- Voveriuose jau nuo 1962 m. gegužės mėnesio;
- Šioje sodyboje buvo valdiška trobelė, kurią Virginijos tėvams
paskyrė tuometinė valdžia už jos tėvelio sąžiningą darbą;
- 1976 m. žiemą senoji jų trobelė sudegė. Per tą gaisrą Jonas tik
dėl laimingo sutapimo kažkaip grįžo anksčiau iš darbo ir
nelaimės metu spėjo iš gaisro išgelbėti du kaimynų vaikus, kurie
žaisdami ir iššaukė gaisro nelaimę;
- Jonas prisimė, kad po gaisro atsiliepė labai draugiškas darbo kolektyvas iš ETG, tai yra iš
elektrotechnikos gamyklos. Jie pademonstravo paramą jaunai Virginijos ir Jono šeimynai,
sušelpdami jiems rūbų bei surinkę pinigėlius finansinei paramai.
Jei būtų galimybė rinktis - pasilikti čia ar gyventi kitur, ką rinktumėtės?
- Jonas atsakė – „O viešpatie, jokiu būdu“. Virginija buvo santūresnė ir pasakė, kad niekur iš
čia nesikeltų, kad ir kokios būtų geros pasiūlytos sąlygos.
Ar pažįstate savo artimiausius kaimynus, ar bendraujate?
- Na į šį klausimą problemų nebuvo atsakyti. Išpyškino kaip riešutus, tai - kaimynai: Lipskiai,
Juciai, Sobotai, Starkuvienė. Bendrauja nedaug, o kodėl - negalėjo atsakyti. Su senaisiais
kaimynais bendravo daugiau, čia jie turėjo mintyse tuos Voverių gyventojus, kurie buvo
jiems tik pradėjus gyventi Voveriuose, tai kaimynai: Ramutis, Raustys, Balsys (čia turėjo
mintyse, kaip išsiaiškinome Liudviką Banevičių).
Ar domitės Voverių bendruomenės gyvenimu , ar įsijungiate į jos veiklą?
- Abu pašnekovai atsakė choru, kad domisi bendruomenės gyvenimu ir nori, kad visi
Voveriškiai gyventų laimingai. Prisiminė, kad preaitą vasarą dalyvavo vasaros šventėje

(Žiedo gatvėje). Taip pat prisiminė, kokios būdavo šventės anais jų jaunystės lakais čia,
Voveriuose. O būtent dar „Jaunosios gvardijos kolūkio“ laikais prie šaudyklos daržinėje prie
įlankos, vykdavo tokie dideli festivaliai - kartu su Naikių kaimo gyventojais. Pagrindinės
šventės vykdavo po šienapjūčių.
6. Patikrinome Virginiją ir Joną, ar žino Voverių bendruomenės vadovus:
Jono akys tik išsiplėtė, į žmonelę Virginiją
paveizėjo ir klaustukais akių „užmėtė“. Smagumas dar
buvo tame, kad tuo metu kambaryje abu vadovai buvo,
bet Jonas atsakė – „nu, kad seniūnas Sobutas aš žinau, o
tai kas dar tie du yr?“. Tada suskubo žmonelė Virginija
Jonui į pagalbą besijuokdama, - nu tėvai taigi dabar tu
anus juk vaišini. Tada mes gražiai susipažinome ir už tai
taurelę pakėlėme. Pastaba – pirmajame interviu (pas
bendrumenes žmones) su Voverių žurnalistu dalyvavo ir
bendruomenės vadovai.
7. Ką palinkėtumėte ir ką pasiūlytumėte
bendruomenės vadovams?
-

Palinkėtume, tai sveikatos ir kantrybės;
Pasiūlytumėm, tai daugiau švenčių organizuoti, čia Jonas su Virginija skaniai nusijuokė ir
pridūrė, nes „žmonės tur linksmiau gyventi“.
8. Ar ateityje planuojate įsijungti į benrduomenės veiklą, kuo ir kaip galėtumėte prisidėti?
- Jonas yra užkietėjęs žvejys, todėl iškarto pasišovė atsakydamas, kad žuvienei išvirti per
bendruomenės šventes jis tikrai pasrūpins žuvies;
- Virginija pavaišins bendruomenės žmones
savo naminiais sūriais.
9. Ar žinote, kiek Voveriuose gyventojų?
- Jonas bandė spėti, - gal kokie du šimtai;
- Virginija susilaikė nuo spėjimo.
10. Ar Jums aktualu turėti galimybę stebėti
Voverių
bendruomenės
gyvenimą
internete?
- Jonas vėl juokaudamas atsakė, kad tai
geras dalykas, kas su tom dėžėm muok
elgtis;
- Virginija sutiko, kad tai šiuolaikiška ir
labai patogi bendravimo forma. Progai esant tikrai domėsis naujausiomis žinomis apie
Voveriškius, o ypač visais interviu.
11. Ar sutiktumėte prisidėti prie Voverių bendruomenės plėtros skirdami 2% nuo gyventojų
pajamų mokesčių?

-

Mes jau abu pensininkai ir kad ir kaip norėtume to padaryti nebegalime, bet būtinai
paraginsime pažįstamus ir kaimynus, kurie galėtų paremti mūsų bendruomenę.
12. Kas Jus rytais pažadina įvairiais metų laikais?
- Čia ponia Virginija skaniai nusijuokė ir pasakė, kad mano žadintuvas vietoj rytinio gaidelio
ar paukštelio nes gyvename šalia gamtos, tai yra mano Jonelis, kuris jau penktą valadą ryto
mane budina ir aš einu prie savo ūkio darbų;
- Virginija su Jonu turi karvutę ir porą kiaulių ir sako, kol
sveikata leidžia, tai ūkį tikrai laikysime.
13. Kokių renginių Voverių bendruomenėje norėtumėte?
- Daugiau gegužinių – Jonas pasakė – gera būtų. O Virginija
sako, gerai būtų kad ir žiemos švenčių būtų, per kurias būtu
smagu jaunystę prisiminti, su Jonu nuo kalniuko ant ragių
nusileisti.
14. Koks Jūsų gyvenimo kredo?
- Abu kartu paskė, - „dirbt reik daugiau, o mažiau šnekėt ir
skųstis“.
15. Kaip leidžiate savo laisvalaikį, kokia sporto šaka jums
patinka?
- Virginija jaunystėje bėgiojo – tai yra užsiiminėjo lengvąja
atletika;
- Jonas su jaunuoliais Krakiuose gainiojo futbolą ir žaidė tinklinį;
- Dabar Jonas savo laisvailaikį leidžia ant upės kranto žuvį gaudydamas, o Virginija ir dabar
užsiiminėja bėgiojimu pas Joną ant kranto, vis patikrindama, kad Jonas nesusigautų kokios
“svetimos auksinės” žuvelės. Mėgsta abu susėdę ant upės kranto prisiminti savo kartu
pragyventą gyvenimą.
16. Kokias įdomybes pažįstate Voverių apylinkėse, gal žinote kažką tokio, ko nežino Voverių
gyventojai?
- Prie Matulionių sodybos buvo didelės kapinės, bet tuometinė anų laikų tarybinė valdžia
nusprendė, kad toje vietoje tinkamas gruntas statyboms, tai yra atidarė karjerą, ko
pasekoje išdraskė kapines. Sako buvo tiesiog kaulų lietus.
Padėkojome Jonui ir Virginijai už interviu, bei palinkėjome jiems ilgų metų kartu gyvenant
Voverių bendruomenėje. Tarp kitko, sekite internetiniame puslapyje pranešimus apie tai, kad
pas ponią Virginiją galima nusipirkti naminio šviežio sūrio – labai skanus!!!!!!!


Virginiją ir Joną kalbino bendruomenės atstovas spaudai
Modestas Česniauskas

