Prof. Ona Voverienė. Žvaigždėtieji metai, įprasminę visą gyvenimą
Gyvenimas įgyja prasmę, jei skiri jį kitiems:
skiri jų meilei,.atiduodi save aplinkiniams, ir
darai tai, kas turininga ir prasminga.
Mitch Albom
Sakoma, kad individas yra savo krašto, savo tautos ir savo valstybės miniatiūrinis
portretas. Užsienyje pagal individo elgesį sprendžiama apie visą tautą ir visą
valstybę.
Man visada Zanavykija buvo ypatingas Lietuvos kraštas, kuriame gyvena tikriausi
lietuviai grynuoliai – Lietuvos patriotai, darbštuoliai ir patys teisingiausi Lietuvoje
žmonės. Tuo ne kartą įsitikinau lankydamasi Kudirkos Naumiestyje, bendraudama su
to krašto šviesuoliais – muziejininke a.a. Natalija Manikiene, kitais muziejaus
darbuotojais, kultūrologu Albinu Vaičiūnu, vairuotoju, vežusius mane iš Vilniaus į
Kudirkos Naumiestį (gaila nepaklausiau jo pavardės, neišdrįsau) arba skaitydama
zanavykų – dr. Vinco Kudirkos, kalbininko Jono Jablonskio, rašytojo Bernardo
Aleknavičiaus ir kitų raštus. Pastarąjį dešimtmetį atidžiai sekiau zanavyko Juozo
Bertašiaus veiklą, visada ja žavėjausi ir įsitikinau – tokio mero nei vienas Lietuvos
miestas ir rajonas neturi. Nuo Vilniaus kalnelių toli matosi.
Šakių rajono meru Juozas Bertašius tapo 2003 metais. Juo buvo perrinktas antrai ir trečiai kadencijai
2007 metais ir 2011 metais. Jam pavyko savivaldybėje suburti kūrybingą ir darbingą tarybą, bendražygių ir
bendraminčių, kuriems, kaip ir pačiam merui, svarbiausia vertybė buvo pasiaukojantis darbas, jais
pasitikėjusių šakiečių gerovei.
Juozui Bertašiui ir jo
vadovaujamam kolektyvui
pavyko realizuoti fantastiškai
daug gerų darbų, iš esmės
pakeitusių Šakių veidą ir miesto
bei viso rajono gyvenimo
kokybę, realizuotais projektais
švietimo, kultūros, sporto,
socialinės rūpybos vandenvalos,
vandens kokybės gerinimo,
kultūros paveldo, gatvių ir kelių
remonto, mokyklų bei vaikų
darželių renovacijos ir kitose
srityse.
Kapitališkai suremontuotas
Šakių kultūros centro pastatas
„Jaunystė“.
Pastatytas Šakių viešosios
bibliotekos priestatas.
J. Lingio parkas pasipuošė
nauja vasaros estrada.
UAB Šakių vandenys įrengta vandens nugeležinimo stotis.
Išasfaltuotas kelias Griškabūdis-Žvirgždaičiai.
Sutvarkytas kelias į Prūselių gyvenvietę.
Sutvarkytas jau daug rūpesčių gyventojams kėlęs Plokščių kalnas.
Užbaigti kelio Pavilkijys-Kriūkai asfaltavimo darbai.
Pradėti įgyvendinti Šakiuose vandenvalos darbai.
Pastatyta Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro salė.
Pastatytas 24 būtų namas socialiai tremtiniems žmonėms.
Kasmet atnaujinami remontai mokyklose, sutvarkytas šilumos ūkio pastatas.
Renovuoti vaikų darželiai Šakiuose, Griškabūdyje.
Kasmet tvrkomi seniūnijų keliai ir gatvės.
Realizuota šakiečių 20-mečio svajonė – išasfaltuotas visas Šakių Žalgirio gatvės kvartalas. Jame įrengta
vandentiekio ir nuotekų šalinimo infrastruktūra.
Įrengti saugūs šaligatviai, dviračių takai link Šilgalio sodų ir Kudirkos Naumiesčio, takas Briedžių
gyvenvietėje.
Rekonstruotos Liepų ir S.Nėries gatvės ir jų šaligatviai; nutiesti nauji šaligatviai Gimnazijos, Vytauto,
Šiaulių ir kitose gatvėse.
Pastatytas naujas tiltas per Siesartį.
Kudirko Naumiestyje įrengtos naujos kanalizacijos ir vandentiekio trasos; pastatyti nauji buitinių
nuotekų valymo įrenginiai.
Pastatyti nauji buitinių nuotekų valymo įrenginiai Lukšiuose. Tokie patys įrenginiai pastatyti
Griškabūdyje, Sintautuose, Kriūkuose. Kiduliuose.
Sutvarkytas Šakių miesto tvenkinys.
Įgyvendintas Šešupės pakrančių projektas Kudirkos Naumiesčio centre
Renovuoti Gelgaudiškio, Zyplių dvarai ir dalis jų teritorijoje esančių pastatų. Viename iš jų įsikūrė
Zanavykų muziejus.
Rekonstruoti Kidulių dvaro rūmai bei lietuvių kalbos Tėvo Jono Jablonskio tėviškė Rygiškiuose.

Suremontuota Šakių meno mokykla.
Rekonstruoti Gelgaudiškio, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų kultūros centrai.
Sintautuose įrengta aikštė su grojančiu fontanu.
Savivaldybė geranoriškai prisideda prie rekonstruojamų Griškabūdžio, Gelgaudiškio bei Kudirkos
Naumiesčio bažnyčių.
Iš pagrindų renovuota Šakių ligoninė, Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Kidulių ambulatorija perkelta į naujas patalpas.
Naujose patalpose įkurdinti Voverių, Slavikų, Briedžių medicinos punktai.
Užbaigti remonto darbai Plokščių daugiafunkciniame centre.
Įkurtas ir atidarytas neįgalių žmonių Dienos centras.
Renovuotos Šakių „Varpo“, Lukšių Vinco Grybo, Kudirko Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Ir t.t. ir
pan.
Šakių savivaldybei 2005 m. įteiktas „Auksinės krivūlės“ laureato apdovanojimas, kaip „Geriausiai
kaimiškajai savivaldybei Suvalkijoje“, 2008 m. – „Auksinė krivūlės“ laureato apdovanojimas įteiktas Šakių
rajono savivaldybei :“Už reikšmingą finansinę naudą bendruomenei“, 2013 m. „Auksinė krivūlės“
apdovanojimas įteiktas Šakių rajono savivaldybei už kultūros puoselėjimą. (Juozas Bertašius. Kartu mes
galime dirbti žmogui, kaimui, miestui //Valstiečiai žalieji Zanvykų krašte. – 2015, Nr. 13, p. 1-2).
Asmeniškai Juozui Bertašiui didžiausios vertybės visų lietuviškų vertybių sistemoje yra duona ir
mokytojas. „Todėl, - sako meras, - kad viską darome dėl vaikų. Mes niekada niekam nebuvome išnuomoję
geltonųjų autobusiukų ar kitų transporto priemonių, vežiojančių mokinius, mes į svetimas rankas
neatidavėme mokinių maitinimo visose – mokyklose yra valgyklos, mokiniai valgo šviežią, pigų maistą, kurį
gamina virėjos. Rajono biudžetui tai kainuoja 2,5 milijono litų, bet kitu atveju tiek būtų atimta iš mokinių
tėvų piniginių. Manome, kad elgiamės teisingai. Vaikai – mūsų valstybės ateitis, niekada netaupėme ir
netaupysime jų sąskaita... Lenkiuosi visiems mokytojams, pradedant nuo tų, kurie veda už rankutės
darželinuką ir tiems, kurie išlydi į gyvenimą abiturientą“ (Juozas Bertašius. Visad sakau, kad duona ir
mokytojas turi būti rašomi iš didžiosios raidės“ // Ten pat, p.3, 4).
Negirdėjau, kad tiek darbų žmonių gerovei būtų atlikta kurioje nors kitoje Lietuvos savivaldybėje, gal tik
išskyrus Kauno, jį valdant merui Andriui Kupčinskui, ir kad taip būtų rūpinamasi jaunąja mūsų valstybės
karta, saugant moksleivius nuo baisiausių mūsų amžiaus dvasinių ligų – nomadizmo ir mankurtizmo.
Rodos, šakiečiai tokią nesavanaudišką, darbščią ir kūrybingą miesto tarybą turėtų ant rankų nešioti,
gerbti ir didžiuotis, juolab, saugant savo, kaip zanavykų gerą vardą tautoje ir valstybėje.
Bet – ne. Ir šioje, šventoje Lietuvos žemėje, atsirado „kurmių“, kuriems norisi gyventi po žeme,
tamsoje, sergančių dar ir bezdžionės sindromu, kai nenorima matyti tai, kas padaryta gero, nenorima
girdėti, kaip svetur kalbama apie šakiečių savivaldybės pasiekimus, ir paprasti žmonės šakiečiams
nuoširdžiai baltai pavydi, kad jie turi tokią tarybą, nenorima kalbėti apie „kurmius“, kurie dėl savo juodos
piktos prigimties, pridengtos demokratijos ir laisvės šydais, linkę viską jaukti, niekinti, žeminti. Ir
įdomiausia - jiems sekasi. O Tempora, o Mores! Meras, pavargęs nuo tų kurmių nedėkingumo, kurį jaučia
paprasti šakiečiai už mero ir jo vadovaujamos Tarybos nuveiktus darbus, šmeižtų ir bjaurių insinuacijų,
atsistatydino. Tegyvuoja tamsa... ir Šakiuose! Iki šiol buvusiame šviesiausiame Lietuvos mieste. Mesta
purvo sauja ir į zanavykus. Iki šiol apie juos galvojusi, kaip apie pačius doriausius žmones, dabar dėl tų
kurmių, trokštančių tamsos, pradėjau ir jais abejoti. Baisiausia, kad visą tą šurmulį sukėlė dvi moterys –
viena klastinga, dirbanti pačioje savivaldybėje, bet pernelyg susireikšminusi, kita žurnalistė – šmeižikė ir
dar melagė. Gaila, kad į to purvo, išrausto kurmių, epicentrą atsidūrė ir jauni žmonės, jau praradę
lietuviškas ir zanavykiškas vertybes. Šakiečiai žino jų pavardes, aš irgi jas žinau, ir, matyt, laikas nuo laiko
jas panaudosiu, rašydama apie mūsų tautos antiherojus, negatyvius reiškinius dabartinėje mūsų politikoje.
Tikiuosi, kad šakiečiai pamąstys ir tų jaunuolių daugiau nebeprileis jokiuose rinkimuose nei prie
savivaldybės vairo, nei į didžiąją politiką. Politika turi būti morali ir sąžininga. Žinoma, į purvą, išraustą tų
kurmių, nesivelsiu, nes bus sunku rankas nusiplauti dėl tokios zanavykų gėdos.
Norėtųsi, kad Valstiečių ir žaliųjų partijos vadovas Ramūnas Karbauskis ir ministras pirmininkas S.
Skvernelis, skubiai aplankytų Šakius, išsiaiškintų, kas tie kurmiai ir juos kuo greičiausiai eliminuotų iš dar
sveiko Šakių organizmo, nes, kai įsigalės to vėžio metastazės neturėsime pavyzdinės visoje Lietuvoje,
padorios nesavanaudiškos savivaldybės, gyvenančios savo kraštiečių lūkesčiais ir jų gerovės kėlimo
klausimais.
Na, o Juozui Bertašiui norėčiau nuoširdžiai palinkėti, kaip tikram zanavykui sielos ramybės: kas buvo
svarbiausia – padaryta, kūrybinės ir vadybinės potencijos realizuotos, dirbta sąžiningai ir stebėtinai daug
padaryta, tuo įprasminant savo visą gyvenimą, vertą ir, neabejoju, sulauksiantį istoriko plunksnos.
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