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Agur t'erdi:

Urterò Euskararen alde egiten diren ekintzen artean 
Kilometroak dugu garrantzitsuenetako bat eta aurtengoa- 
ren antolaketa Orereta Ikastolari dagokio zuetariko askok 
jakingo duenez.

Jendetza ¡zugarria biltzen duen festa dugu hau;
100.000 pertsona, gehiago ez badira, festa egun alaia iga- 
roko dute Errenterian datorren Urriaren 7'an. Ibilbidea 
eginaz Añabitarteraino ¡ritsiko dira guztiak, bitartean fes- 
tak, dantzak, musika etabar ¡zango dituztelarik.

Ikastolako Gida Batzordeak Mikel Erriondo ¡zendatu 
zuen koordinatzaile Orokortzat, età honek berriz bere tai- 
de laguntzailea. Lehen bezelaxe Ikastolaren aldeko guz
tiak ¡zango dira!! Lehengo Ikastolazaleak eta oraingoak, 
gizon eta emakumeak, 1.300/1.500 pertsona inguru, jain 
haundi hau antolatzen herri elkarteen bidez.

Ilusio haundiz ari gara lanean, guztia behar bezala ger- 
ta dadin eta ipiñitako helburuak gainditu ditzagun.

Errenteriaren izena goi mailan utzi nahi genduke 
urtean zehar egiten diren kultur ekintzei (Musikaste, Esku- 
langintza azoka...) bat gehiago erantsiz eta ongi erantsiz.

Euskarari bultzakada bat eman; euskararentzat lekua 
irabazi. Martxoan argitaratutako Oroitzapenean esaten

genuen errenteriarron %  15'ek mintzatzen duela euskara. 
Xenpelarren herrian euskara bultzatu egin behar dugu. 20 
urtez ari gara umeak euskaraz hezitzen; emaitza onak lor- 
tu ditugu eta ikasle izan direnen artean euskararen erabil- 
kera indarrez berpizten ari dela nabaritzen dugu. Ez gara 
gu bakarrik lan honetan ari garenok, Beraungo Ikastola, 
Udal Euskaltegia... lan berean ari dira, asko gara eta asko 
izango gara Kilometroak-84 egunean euskararen alde 
gaudela adieraziko dugunak.

Eskola publikoa garela utzi behar dugu; gure eskola 
herrikoia da eta bere metodo, antolaketa eta helburuak ez 
dira pribatuak; ez gara ugarte bat eta ez dugu izan nahi 
ere. Euskal eskola bakar bat nahi dugu etorkizunerako eta 
ez dugu uste gaurregungo transferitua bezala izango de- 
nik ez eta ere Ikastola bezalakoa. Ikastolak eraberdindu 
behar ditugu lehen-dabizi.

Ikastolak jaiotako era gogoan izanik, irakasleen lehen
go eta oraingo jarrera, pedagogi erak, euskararen egoera, 
diru—iturriak, etab., desberdinak dira herri bakoitzean eta 
beharrezko bihurtu da guztia eraberdintzea. Ondorengo 
pauso batean eraberdindutako Ikastola eta eskola transfe
ritua zelai berdin batetara heldu behar gara euskal eskola 
publikoa lortzearren.

Kilometroak eginkizuneko indarraren eraginez tresna 
eta instalazio egokiz osatu behar dugu Ikastola.

Errenteriako erdi aldean (zentroan) dugun presentzia 
gehitu nahi genduke. Ikasle pilaka eraman behar dugu 
egunero Anabitartera. Arrisku handia dugu eta ordutegi 
zabalegiak erabili behar ditugu; gure ikasleak arratsaldez 
Ikastolara sartzen diren garai berean kanporatzen ari dira 
Europan. Urterò 22.000.000,— miloe pezeta gastatzen di
tugu autobusetan. Pentsa dezagun normalki erabiltzen 
den sistimaz terrenu uzte eta Eusko Gobernuaren eraiki- 
tze laguntzaz etxe berri bat izango genduela herrian, ga
solina erretzen aritu beharrean.

Herriaren erdian eraikitako etxe bat, behar bezala 
egindakoa gaztediaren eginkizunen marni izan behar du, 
ez kultur arlokoak bakarrik, baita kiroletakoak ere, eskola 
ondorengo ordu libreak erabili ahai eginaz.
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BATZORDEA

Laburpen gisa, aurkezten ditugu, 1983ko ekainatik 
aurtengo maiatzara arte, Batzorde honek, hurrengo gaiak 
hartu ditu bere gain:

BAIMENAK LUZATZEA

— Establezimendu publikoen zabaltzeak(Tabernak: Ka-
feteriak, Jatetxeak, eta abar...) hurrengoak onetsi dira:

— 3 taberna

— Gozotegi-Te-Areto bat

— 2 Kafetegi

— 2 Jatetxe

— «Pub» bat

— Kultur eta Kirol Elkarte bat.

Baita ere, lehendik zabaldurik ziren 3 establezimen- 
duetan bai berriketa- lanak onetsi dira eta legeztatzeak 
egin dira.

— Merkatal-establezimenduak

75 merkatal-establezimenduen zabaltzeak onetsi dira

— Industri-establezimenduak

5 legeztatze-baimena luatu ziren, eta baita ere, indus- 
tri-lokalen instalakuntza berriak.

— Garajeak

5 ibilgailu edo gutxiagoentzako edukia duten 4 garaje 
zabaltzeko baimenak luzatu dira, eta 5 ibilgailu baino ge- 
hiagokoentzako edukia duten, beste 4 garaje zabaltzeko 
baimenak ere.

— Iraganbide Erreserbak

Edifizio Partikular eta Ofizialei, Iraganbide Erreserba- 
rako, 10 baimena luzatu ziren,

TABERNA ETA ANTZEKOEN ZABALTZERAKO BAIME- 
NEN ETENDURA

Zerbitzu eta Udal Entrepresetako Batzordearen propo- 
samenaz, 1984ko urtarrilaren 25ean, Udalbatza bildurik, 
hurrengoa erabaki zuen: Errenteriako Udalbarruti osoan, 
Taberna, Kafetegi, «Pub», Dantzatoki, Jolastareto eta an- 
tzekoen zabaltzerako baimenen etetea, honelako ihardue- 
rak arautuko dituen udal agindua prestatu arte. Hortaz,
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