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SAN SEBASTIAN EGUNA

LARUNBATA, 2007ko urtarrilaren 20a

HIRITAR MEREZIMENDUAREN DOMINAK

Eskerrik asko zuen lanagatik

FESTA HANDIA

Concha Chaosek, Sos Arrazakeriak, Maria Luisa Antonek, Xabier Muñozek
eta Richard Oribek jaso dituzte Hiritar Merezimenduaren Dominak

Saria jaso zutenen lana
eskertu eta goraipatzeko
ospakizuna izan zen
atzokoa

XABIER ETXABE

ESKER ONA

Isilean egiten duten lana aitortzeko eguna izan zen atzokoa.
Egun ahaztezina, Richard Oribe, Xabier Muñoz, Concepcion
Chaos, Sos Arrazakeria elkartea eta Maria Luisa Antonentzat. Nekez ahaztuko dute
2007ko urtarrilaren 19a.
Bostei eman zien alkateak
Hiritar Merezimenduaren Domina eta hain une hunkigarrian ezin lagun eta senitartekoek huts egin. Udaletxeko batzar aretoa jendez lepo bete
zen, inork ez zuelako halako
ekitaldi berezia galdu nahi.
Ikusleen artean ere, jende ezagun ugari. Tartean, Miguel
Fuentes Realeko presidentea,
eta baita hainbat politikari ere:
Leire Ereño Batzar Nagusietako presidentea, Miren Azkarate
Kultura sailburua, Izaskun Bilbao Eusko Legebiltzarreko
presidentea eta Joxe Joan Gonzalez Txabarri ahaldun nagusia. Guztiak hurbildu ziren
udaletxeko ekitaldira beren esker ona adieraztera, urteetan

Richard Oribe igerilari
paraolinpiarrak sortu
zuen ikusmin handiena;
sekulako txalo
zaparrada jaso zuen

Unzurrunzaga —Sos Arrazakeria—, Oribe, Muñoz, Chaos eta Anton, atzoko ekitaldian. I. OTEGI / ARGAZKI PRESS
egindako lan gogorra aintzat
hartuz.
Omenaldia jaso zutenen artean, batzuk ederki ezagutzen
dute jendearen txalo zaparra-

da jasotzea zer den; hain zuzen
ere, Richard Oribek sekulako
txalo zaparrada jaso zuen atzo,
beste behin ere. Beste batzuk,
aldiz, inongo zalapartarik gabe

egunero jartzen dute jendearen ahotan irribarrea. Oraingoan, beraien aurpegira barreiatu zen poztasun eta emozioaren keinua.

Ezin ukatu herritarrek
emandako omenaldiak xarma
berezia duela eta nabaria zen
hori atzoko omenduen artean.
Askok kostata eutsi zioten
emozioari.
Atzoko poza ez zen, ez, gutxiagorako, urtetan erruz lan
egin baitute bostek: Concha
Chaosek haurren liburuzaletasuna suspertzen, Xabier Muñozek ekitaldiak txistu hotsez
alaitzen, Maria Luisa Antonek
Urgulleko Mota gaztelua txukuntzen, Sos Arrazakeriak
etorkinen alde lan egiten eta
Richard Oribek zailtasun guztiak igerian gainditzen.
Eskerrak horiei guztiei urteetako esfortzuarekin hiria aurrera ateratzen lagundu dutelako.
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«Oso pozik eta harro
nago bizi naizen
herritarrekin»

«Bultzada handia da
ekitaldietan txistua
jotzen dutenentzat»

«Zure lana estimatzen
dutela jakitea
ikaragarria da»

«Egiten dudan lana
bizitza honetan
dagokidana da»

«Liburutegi nagusi bat
behar da, Europaren
pare jartzeko»

«Oso pozik nago dominarekin eta oso harro bizi naizen
herritarrekin. Igeri egiteagatik domina ugari jaso ditut,
baina lehenengo aldia da herriak halako sari bat ematen
didana. Jendearen aldetik
babes handia sentitu dut. Bizikletan noala edota igerilekuan nagoenean jende asko
hurbiltzen da ni zoriontzera.
Herritarrek aho batez eman
duten erabakia da».

«Duela bi hilabete Euskal Herriko Txistularien Elkartearen Zilarrezko Domina jaso
nuen eta orain, hiriak sari
hau eman dit. Gaindituta sentitzen naiz, baina halako omenaldiek indar berezia emango didate txistua jotzen jarraitzeko. Are bultzada
handiagoa izango da txistua
ekitaldi desberdinetan egunero jotzen aritzen diren guztientzat».

«Ezuste atsegina izan da.
Atsegina da etorkinek dituzten trabak gainditzen direla
ikustea eta lan hori donostiarrek eta Gipuzkoan etorkinen
alde egiten duten elkarteko
kideek estimatzen dutela jakitea ikaragarria da. Dominak, hala ere, ez du elkartearen egunerokoa aldatuko, lanean jarraituko baitugu
etorkinen zailtasunak xamurtzen».

«Ez nuen omenaldi hau espero, baina poz handiz hartu
dut. Egiten dudan lana bizitza honetan dagokidana da,
Jainkoaren borondatea, azken finean. Ea sari honek gizarteko harremana sustatu
eta bakearen alde egiteko
balio duen. Urgullen edota
bizitzan kalte egiten dutenak
etxean gera daitezela eta denoi bakean bizitzen utz gaitzatela».

«Dominen bitartez Udalak
emandako babes hau mantendu egin behar da gerora
ere, liburutegi nagusi bat lortzeko eta horrela Europako liburutegien pare jar gaitezen.
Horrela europarrak hona
etor daitezen lortuko dugu,
eta ez alderantziz. Erabiltzaileei ere beren babesa eskertu nahi diet, haiei esker egin
baitugu aurrera unerik zailenetan».

