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Atal honetan, gutunek ezingo dute 1.800 baino karaktere gehiago izan. Aldizkariko erredakzioak
eskubidea izango du gutunak laburtzeko. Gutunarekin batera igorleraen izen abizenak eta harremanetarako telefonoa bidali
behar dira. Gutunak, egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira.
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Kontzejupetik aldizkariak ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Azaleko argazkia: Bernat Alberdi

Eskerrik asko Oñati,
milla bider!
Jerardo Elortza

Samurra da azkeneko hillabetiotan
egin eta erakutsi dostazuenagatik

berba banaka batzuekin nere esker ona
agerketia. Baiña ondo baiño hobeto
dakit horrek eztauela iñondik iñora
enpastaitten zuekin, danokin, dakoten
zor haundixa eta gozua. Izan be,
eneben sekula pentsauko horrenbeste
lagun, aixkide eta herrittarren kariñua
nereganatuko nebenik. Era askotako
pertsonak emun dostai zorionak, euren
maittasuna azalduaz. 

Pozik nago, benetan: batetik, nere
lanak burutu eta publikau ahal izateko
euki doten laguntasun eta erraz-
tasunengatik, instituziño nahiz infor-
matzaille soillen aldetik; eta bestetik,
nere ekarpentxuak uste baiño esti-
maziño haundixagua izan dauela
konturatu naizelako. Antolatutako
jardunaldi guztietan jente asko ibili
dala ikustia pozgarrixa izan da, jakiña,
eta aurrera jarraiketako inddarra
emuten dost, ahal doten bittartian.
Milla esker eta besarkada estu bat
danoiri!

Oñatiko herriari
Oñatz Dantza Taldearen izenean, 
Jon Irizar

BEz ditugu berehalakoan ahaztu-
ko 2018ko Korpus Jaiak. Ilusioz

ekin genion duela hiru urte beharrez-
kotzat sentitzen genuen aldaketa pro-
zesuari, tradizioa gaur egungo gizar-
te errealitatera egokitzeko bideari.
Ordutik zenbat gogoeta, zenbat bile-
ra, zenbat proba, zenbat entsegu. 

Egubakoitz goizeko urduritasun eta
emozioak negar malko eta poztasun
besarkada bilakatu ziren igande arra-
tsaldean. Une errepikaezinak bizi izan
ditugu. Normaltasuna izan da lehen
egunetik ahoan izan dugun hitza, eta
normaltasuna izan da Oñatiko herria-
ren aldetik jaso dugun erantzuna. 

Begiak betetzen zaizkigu zenbae-
zinak diren animo hitz, babes keinu eta
zorion mezuak gogoraraztean. Idatzi
honen bitartez eskerrik beroenak eman
nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez,
herritar guztioi. Eta nola ez, baita
modu batera edo bestera prozesu guz-
tian babesa eskaini diguzuen lagunt-
zaile sare osoari ere.

Halaber, besarkada estu bat eman
nahi dizuegu 47 urtez Oñatzen parte
izan zareten emakume guztioi; nola
dantzari, hala sortzaile, laguntzaile,
jostun, irakasle, txistulari edo zaint-
zaile guztioi. Izan zaretelako baikara,
eta garelako izango baitira. 

Urrats garrantzitsu bat eman dugu
Oñatzen bidean, baina bideak aurre-
ra darrai. Aupa Oñatz!

Zorionak eta eskerrik
asko!
Xabier Gesalaga eta Eli Ordorika.
Oñatiko Gure Esku Dago

Aste batzuk pasatu dira ekainaren
10eko giza katetik, eta oraindik

iraun egiten digu egun eder hartako
biharamun gozoak. Zorionak eta eske-
rrik asko; horixe esan nahi genizuen
Gure Esku Dagok deitutako giza kate-
an parte hartu zenuten denoi. Zuen
denon eskuak batuta, 175.000 izan
ginen Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotu
eta gure etorkizuna erabakitzeko arra-

zoiak Eusko Legebiltzarreraino era-
man genituenak. Horregatik, zorio-
nak eta eskerrik asko. Zuena, gu deno-
na, da Euskal Herrian zein nazioarte-
an halako oihartzuna eduki duen
arrakastaren ardura. Pauso bat gehia-
go eman dugu. Berriak etorriko dira,
eta hor egongo gara berriz, oraingoan
moduan. Eskerrik asko! Zorionak!

Oñati udan: ez dago
kanpoko igerilekurik
Amaia Erostarbe eta Marijo
Etxegoien, EAJren udal taldea

Iritsi da uda, eta, oporrak hartu berri,
oñatiarrak Ugarkaldeko ur-txorroten

gunera, kiroldegiko igerilekura eta
Usakora hurbildu dira, urarekin fres-
katzeko eta gozatzeko. Eta gune
horiek, egun, nahikoa al dira udan
Oñatin? EAJ-PNVren udal-taldea-
ren iritzian, ez.

Ugarkaldeko ur-txorrotak beteta
egon dira egun hauetan, batez ere
umeekin eta gaztetxoekin. Horren
harira, ezin da ahaztu herriko hiru
gunetan ur-txorrotak jartzea propo-
satu zuela EAJren udal-taldeak
2016ko aurrekontuetarako, inguruko
herrietako proiektuak eredu hartuta.
Hain zuzen, plazako pilotaleku ingu-
ruan, San Martinen eta Olakua-San
Lorentzo-Ugarkalde eremuan jartzea
proposatu genuen. EH Bilduren udal-
gobernuak ez zuen onartu EAJren
proposamena orduan; aitzitik, 2017.
urtean jarri ditu ur-txorrotak, komu-
nik gabe, Ugarkalderen paisaiaren
barruan eta 500.000 € ordainduta.
Esan daiteke, beraz, EAJren ideia bere-
ganatu eta garestitu egin duela EH
Bilduk. Izan ere, proiektu hori ingu-


