82

JUBILIEJINËS

DATOS

HIDROGEOLOGAS,
PROFESIONALAS,
ASMENYBÉ

Zenonui Öontai  70

Apie Zenonà raðau ne tik todël, kad jis ðvenèia neeiliná jubiliejø, ir ne todël, kad jis  mûsø
ámonës direktorius, o todël, kad jis  labai ádomus þmogus. Asmenybë. Þmogus, þinoma, apskritai yra labai sudëtinga bûtybë, jam paþinti
reikia labai daug laiko,  prisiminkime kad ir tà
pûdà druskos, kurá reikia kartu suvalgyti... Taèiau manau, kad turiu teisæ raðyti apie Zenonà,
nes paþástu já jau beveik 50 metø,  kai 1957 m.
pradëjau studijuoti geologijà, jis jau mokësi treèiame kurse, o nuo 1962 m. iki ðiol abu dirbame
toje paèioje Vilniaus hidrogeologijos ámonëje.
Todël man bene lengviausia pasakyti, kà nuveikë Jubiliatas hidrogeologijoje. Yra þiniø, kad
1959 m., baigæs VU ir kiek pasvarstæs, Zenonas nusprendë gráþti arèiau namø, á Panevëþá ir
padirbëti melioracinëje hidrogeologijoje. Taèiau
jau po metø Vilniuje likæ kurso draugai prikalbëjo já gráþti á sostinæ ir susieti savo likimà su
tuo metu didþiulius darbus pradëjusia Vilniaus
hidrogeologijos ekspedicija. Profesiniu poþiûriu tai buvo nuostabus laikotarpis: beveik vienu
metu ir labai sparèiai ekspedicijos hidrogeologams teko ieðkoti geriamojo vandens ir visiems
didiesiems Lietuvos miestams, ir maþesniems. Ir
ne tik ieðkoti, bet rastus iðteklius ávertinti, apraðyti
solidþiose ataskaitose, o po to  apginti ir patvirtinti iðtekliø komisijose, neretai ir autoritetingiau-

sioje (Valstybinëje iðtekliø komisijoje Maskvoje).
Dabar jau sunku suskaièiuoti miestus, kuriuose tuos iðteklius þvalgë, vertino ir gynë Zenonas, nes á kai kuriuos ið jø po keleriø metø
tekdavo sugráþti ir vël ieðkoti papildomø iðtekliø sparèiai augantiems poreikiams, kaip tada
sakydavo ir raðydavo, tenkinti. Ðiuose darbuose apskritai buvo pasiektas labai aukðtas profesinis lygis, o Zenonas ir tarp profesionalø pradëjo garsëti savo darbðtumu, nepaprastai atsakingu poþiûriu á atliekamà darbà, á jo kokybæ.
Pavyzdþiui, visi þinojo, kad po to, kai Zenonas
surinko faktinæ medþiagà, daugiau niekam nieko naujo tuo klausimu rasti nepavyks, nes viskas jau yra surinkta, iðanalizuota ir ávertinta. Þinoma, tam reikëdavo daug laiko, kurio beveik
visada trûkdavo, todël virðininkai ne visada
bûdavo patenkinti tokiu darbo stiliumi, taèiau visi bûdavo laimingi, kai bûdavo vertinami tokio
darbo rezultatai. Maþa to, prireikus Lietuvos kurortams vis daugiau mineralinio vandens, Zenonas specializavosi ðioje bene sudëtingiausioje hidrogeologijos atðakoje, tapo pripaþintu jos
lyderiu ir autoritetu, savo pozicijø niekam neuþleidusiu iki ðiol. Tiesa, truputá gaila, kad greièiausiai dël didþiulio reiklumo sau ir savo darbo rezultatams jis nerado laiko apiforminti savo gamybiniø ir moksliniø darbø taip, kaip to
reikalavo ano meto reikalavimai. Taèiau ir be tø
moksliniø titulø visi þinojo ir þino Zenono  hidrogeologo  kompetencijà. Tiesa, uþ pasiþymëjimà darbe jis buvo apdovanotas ávairiais medaliais ir net vienu aukðèiausiø tø laikø valstybiniu apdovanojimu  Tautø draugystës ordinu.
Kaip tikras profesionalas, Zenonas niekada
nesiverþë virðininkauti, nors tokiø progø ir pasiûlymø buvo daug ir ne kartà. Vis dëlto prieð keletà metø mûsø firmoje susiklostë tokia padëtis,
kad Zenonui teko tapti jos direktoriumi. Nors
mûsø ámonë nëra didelë, taèiau turime daug
klientø. Kadangi tokiose labai specializuotose
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ámonëse nëra profesionalaus vadybininko, firmos vadovui tenka suktis kaip voverei rate. Þinoma, èia labai praverèia Zenono noras ir mokëjimas bendrauti su þmonëmis, nuoðirdus, neapsimestinis domëjimasis jø reikalais, didþiulë
profesinë patirtis ir kompetentingumas. Suprantama, kad dël didþiulio uþimtumo jam teko kai
kuriuos iki tol kuruotus ir vykdytus darbus perduoti kitiems, taèiau ilgø vakarø ir ðventadieniø
sàskaita prasiilginæs darbo laikà, Zenonas stengiasi sudëtingesnius, jam geriausiai þinomus hidrogeologinius darbus, ypaè susijusius su mineralinio vandens iðtekliais ir jø eksploatacija,
ir toliau daryti pats...
Toks darbo stilius, tikriausiai, turi senas ir gilias ðaknis. Mat Zenonas yra ûkininkaitis, vienturtis, gimæs ir augæs Panevëþio apskrities, Naujamiesèio parapijos Vanagynës kaime, nemaþame ûkyje, kurá jis ir dabar milþiniðkomis pastangomis stengiasi iðlaikyti ir priþiûrëti. Mums, miesèioniukams ir beþemiø ar maþaþemiø valstieèiø
vaikams, tikriausiai sunkoka suprasti tokià meilæ ir iðtikimybæ tëvø þemei, taèiau ji tikrai verta
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giliausios pagarbos... Visi mes savaip mylime
ar mylëjome savo tëvus, taèiau nedaug kas taip
rûpinasi savo jau labai garbingo amþiaus sulaukusia mama kaip Zenonas. Tikriausiai tai graþi senos lietuviðkos patriarchalinës ðeimos tradicija, neabejotinai susijusi su paèio jubiliato iðpaþástama þmogiðkøjø vertybiø skale. Mat visi,
ilgiau pabendravæ su Zenonu, þino, kad jis labai rûpinasi ne tik visa savo ðeima (þmona, dukros, anûkës...), bendrauja net ir su tolimiausiais
giminaièiais.
Manau, kad ir pats Jubiliatas, ir visi já paþástantys pritars minèiai, jog atðventus ðá jau gana
solidø jubiliejø reikia rasti laiko ir sau paèiam.
Juk pasaulyje tiek daug graþiø dalykø  gëlës,
moterys, tolimi kraðtai ... Zenonas visada garsëjo kaip groþio gerbëjas, vertintojas, estetas.
Savo ir kolegø vardu sveikindamas su ðauniu
jubiliejumi, linkiu prisiminti jaunas dienas ir skirti
daugiau dëmesio visiems tiems ir kitiems graþiems dalykams.
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