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“Españoles, Franco ha vuelto!”
Udalean sartu ginenetik, momenturik kritikoenak
pasa arazten ari zaigu Carlos Urquijo jauna. Espainiako Gobernuak EAEn duen delegatua. Baina…
Espainiako delegatua hala gobernadore zibila da
Carlos Urquijo?
Kontua da, uztailean zehar, hiru kausengatik epaitegietara eraman nahi duela tipo honek Orendaingo udaleko alkate eta idazkaria. (Gipuzkoako
beste udaletxe guztietan gertatu den bezala) Batetik, plenoetako aktak Espainiako Delegaritzara
ez bidaltzeagatik. Bestetik, euskal presoak Euskal
Herriratzearen aldeko banderola balkoian daukagulako. Azkenik, Espainiako bandera udaletxeko
balkoan jarri gabe daukagulako.
Egia da, legez udaletxeak behartuta gaudela Espainiar Delegaritzara plenoetako aktak bidaltzera.
Egia da, legez behartuta gaudela Espainiar bandera balkoian jartzera. Baina azken 34 urte hauetan inork ez du udal hau halakorik egitera behartu.
Zergatik orain? Ez ote da martxan dagoen bake
prozesua hankaz gora bota nahi dutelako? Bildukoak Espainiar bandera jartzera behartuz, Bildu
barnean gatazka eta eszisioa sortu nahi dituzte
udalbatza honen arabera. Borroka armatuari berriz ekiteko aukera eman. Inondik ere, ezerk estaltzezkeotan, ETA berriz martxan jartzeak estaliko lituzkeelako Espainiak gaur egunean dituen
miseria guztiak. Ez dute lortuko ordea. Ezker
Abertzaleak heldutako norabideari tinko eutsiko
diolako.
Udalbatza honi barrenak irakiten dizkio Espainiako
Gobernuari men egin beharrak. Baina behartuta

gaude beraien eskaerak gauzatzera. Bestelakoan
udalbatza hau deusestatuko dutela esan digute
eta. Gipuzkoako beste udalerri guztiek arazo bera
dutenez, Bildun erabaki da Espainiar Delegaritzatik etorritako aginduak betetzea. Guk ere berdin
egingo dugu.
Horrek esan nahi du, Espainiako bandera udaletxeko balkoian egongo dela, presoen aldeko banderola kendu egingo dugula eta plenoetako aktak
Espainiar Delegaritzara bidaliko ditugula.
Hau guztia gainera, epaiketa prozesuak aurrera egin baino lehen gertatu behar du. Bestelakoan, abokatu gastuetan 12.000 euro paseak
gastatu beharko ditugulako. Horretaz gain, epaia
aurkakoa izango dela ziur dakigunez, epaiketa
gastuak eta estatuko abokatua ordaindu beharko
genituzkeelako. Gutxi gora behera, 40.000 euro
suposatuko lituzkeelarik aurre egin beharreko
gastuak. Zer eta azkenean beraiek nahi dutena
berdin-berdin egin behar izateko.

Carlos Urquijo
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40.000 euro! Orendaingo udalak bataz beste
20.000 euro ditu urtean inbertsioetarako! 40.000
euro gastatzera kondenatu nahi gaituzte, noiz eta
krisi garai honetan? Udalak justu-justuan gaude
eta lepoan soka jartzen baino ez dira ari lagundu
beharrean. Burua erabat galdu al du Partidu Popularrak? Inoiz bururik izan al du?
Epaitegietako gastuak ekiditea lortuko dugula espero dugu. Baina banderak jartzeko gastua udal
honen gain geratuko da. Ez daukagu bada aurrerakogo gasturik! Suminduta gaude! Erabat suminduta! Hala eta guztiz ere, datorren urteko aurrekontuetan sartuko dugula esan diegu banderaren
gastua. Aurtengo aurrekontuek bestelako gastuetarako aukerarik ez dutelako ematen. Horrek
datorren urtera arte bandera jarri gabe egoteko
aukera eskainiko duelarik. Espero dezagun guk
eskatutakoak onarpena izatea.
Beraien inposizio honek herritar eta udalaren

Orendain, Orendain, Orendain!
Orendaingo futbol taldea sortu eta
marka guztiak hautsi dituzte. Alegiako
futbol txapelketaren aitzakian sortu
zen taldea. Ordu ezkero makina bat
partida jokatu dituzte. Oso maila ona
eman dute! Alegiako txapelketako
final erdietara iritsi dira. Finala jokatzeko atarian geratu dira. Jarraitzaile
sutsuak izan dituzte partida guztietan
animoak ematen gainera.
Alegiako txapelketaren aitzakian sortu bazen ere gure herriko futbol taldea, Hendaian jokatutako presoen
aldeko futbol txapelketara ere joan
ziren autobus bat bete Orendaindar
beraiekin bat zirela. Orendainen aldeko animorik ez zen falta izan egun
guztian zehar. Egun gogoangarria
pasa zuten futbolaren aitzakian eta
datorren urtean ere han izateko asmoa agertzen dute. Aupa Orendain,
eman eurre!
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partetik erantzun sendoa jaso behar duela uste
du udalbatza honek. Hori dela eta, iraila bukaera aldean Herri Batzar batera deituko da. Bertan
zuetariko bakoitzak bandera jarri behar honi zer
nolako erantzuna eman eztabaidatuko da: ikurrinak etxe guztietan jarriz, udaletxeko balkoian
Espainiar banderaren ondoan Orendaindarrak
diren baina beste herrialde batetako jatorria dutenen banderak jarriz, (Turkiarra, Errumaniarra,
Kataluiniarra…) Europar Batasunekoak diren nazio guztien banderak jarriz, herriko plazan ikurrina
handi bat jarriz… Denon ideiak aztertu ondoren
hartuko dugu erabakia.
Zuetako batzuk Francoren diktadura ezagutakoak
zarete, beste batzuk zorionez ez. Baina orduan
Espainiak zerion kirats bera ari zaigu gerturatzen
hegoaldetik. Egin dezakegun onena lehen bait lehen estatu polit bezain kutre horretatik alde egitea da. Autodeterminazio eskubidea orain! Independentzia bihar! Zuek gabe, askoz hobe!
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Mendi irteerak
Hainbat mendi irteera antolatu die udaletik:
Ontza Gaztelua bat, Hirumugarrieta bestea ta
Urbiko eunea azkena. Ontza Gaztelua kuadrila
politte gertuatu zan. Baita zaldiz e! Hirumugarrieta jun ginen eunen egualdi kaxkarra medio
dozena erdi pertsona elkartu ginen. Azkenen,
laino itxia zegoenez Igaratza jutea erabaki zan.
Urbiko eunen egualdi zoragarrie in tzun ta jende gutxi junaatik, eun pasa earra bota genun.
Irailen 1en Zelaitako txabolan eun pasa ingo deu urtero bezela. Harea jun nahi dunak izena eman dezala
abuztun 23e baino len.

ZABORRAREN KUDEAKETA

Zabor bilketa sistema aldatzera goaz
Irailaren erdi aldetik aurrera, Orendainen, zaborra
biltzeko sistema aldatu egingo da. Zaborra nahastuta botatzen diren edukinontzi berdeak kendu egingo dira. Aldaketaren ezaugarri nagusia da,
zabor guztia sailkatuta atera beharko dela etxe
guztietatik.

ligrafoa, pardelak, konpresak…) zintzilikatzeko
gantxoak egongo dira.

Organiko guztia bakoitzak bere etxeko konpostagailuan (baserriko animaliei jaten ematen…) kudeatuko du.

Etxean sortzen diren hondakin guztiak etxean
bertan sailkatu beharko dira. Ondoren, sailkatutako hondakin hori dagokion edukinontzian jarri
beharko delarik.

Auzuneetan, txabolatxoak jarriko dira. Txabola
hauen barnean, edukinontzi horiak, (plastiko, lata
eta tetrabrik ontziak botatzeko erabiltzen dena)
edukinontzi urdina, (papera eta kartoia botatzeko
erabiltzen dena) garbigunean kudeatu beharrekoa (zartari kirtenak, bonbilak, elektrotresnak…)
botatzeko ontzia eta errefusa (zigarrokinak, bo-

Olioa, beira eta arropa birziklatzeko ontziak eliza
atzean egongo dira jarrita. Bertara etorri beharko
da hondakin hauek ekartzera.

Ulertzekoa da, konposta egiten hasterakoan zalantza eta pereza izatea. Hala eta guztiz ere, organikoa konpostagailuan botatzen hastea gomendatzen da. Nola hasi ordea formakuntzarik
jaso gabe? Kontua da, konposta egiteak berez ez
duela halago zailtasunik. Etxeetara bidalitako pro-

ORENDAINGO

ABUZTUA 4.alea

UDAL ALDIZKARIA

4

posamena jarraitu eta ikusi zer moduz doakizuen.
Orduan esandakoak birgogoratuko ditugu:

1. Zabor organikoa botatzeko sukaldean dugun
ontziaren ondarrean, txirbila jarri. (5/10 cm, egunero sortzen zaizun zabor organiko kantitatearen
arabera)

2. Txirbila adina zabor organiko ontzira botatzen
dugunean, hau konpostagailuan hustu.

3. Tarteka konpostagailuko zaborra nahastu.
Honekin batera, pare bat ohar:

b. Konpostagailuan euliak sortu ezkero, konpostagailuan dagoen hondakin organikoa txirbilez estali.
Konpostagailuan adituak diren teknikariak etorriko dira iraila bukaera aldean. Orduan hasi nahi
duenak orduan hasteko aukera izango du, baina,
aurrez hasten denak berriz, eginaren poderioz
sortuko zaizkion zalantzak argitzeko aukera izango du. Guztiz gomendatzen dugu beraz, ahalik
eta azkarren hastea konpostagailura hondakin organikoa botatzen.
Gainontzeko hondakinen sailkapena egiterakoan,
etxeetara bidalitako hiztegitxoa lagungarri suer-

tatuko zaizuela uste dugu. Bertan agertzen dira
etxeetan ohikoak diren hondakinak eta bakoitza
zein edukiontzitara bota behar dugun.
Hala eta guztiz ere, ez da harritzekoa izango, zaborra sailkatzen hasten garenean ere zalantzak sortzea. Hortzetako zepilua non botatzen da? Edukiontzi horian? Garbigunera eraman behar da? Errefusa
al da? Hiztegian topatzerik lortzen ez baduzue deitu lasai idazkaritzara eta bertan lagunduko zaizue
zuen zalantzei erantzunak bilatzen.
Azkenik, eskerrak eman nahiko genizkieke birziklateko txabolak beraien terrenoetan jartzeko
baimena eman diguten familiei.
(erantzuna: hortzetako zepilua errefusa da!)

a. Txirbila nahi duenak eliza atzean jarri diren bi
kontenedoreetatik har dezake.

Naparroko ikurrina udaletxeko balkoien
Aurten 500 urte bete die, 1512. urten Gaztelako
Erreinuk Naparroko Erresuma konkistatu zunetik.
Orduz geoztik ebi asko in du. Baino gure herrin historie Espainin menpen eotea kondenatue izan da.
Gertatutakok zoritxarretik asko dun arren, ez ta
triste eoteko garaie, pozik eta harro baizik. Poztu gattezen bai, harro sentittu, 500 urte ondoren
e, napar izaerak, euskal herritarrak izateko nahiek,
oaindik bizik dirauelako. Espero dezaun, gure begikin ikusiko deula, orduko Naparroko Erresuma haren bilakaera naturala litzeken Euskal Herri askea!
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DIRU KONTUK

Nola doaz udaleko diru kontuak?
Urte hasieran etxeetara bidalitako aldizkarian
aurtengorako aurrekontu eta diru kontuak azaldu
genituen. Aldizkarian aipaturikoak asmoak ziren.
Artikulu honetan, urte honetan ekaina bukaera
arte egin diren diru mugimenduak azaltzen
saiatuko gara.
Urte berezia da aurtengoa, obra handien
amaieran baikaude. Horrek esan nahi du, zor
asko kitatzeko urtea dela batetik eta hainbat
diru laguntza jasoko ditugula bestetik, obrak
bukatu izanaren ordainetan.
Izan ere, horrela lortzen du proiektuak aurrera
ateratzea Orendaingo udalak. Hasteko, edozein
dela ere aurrera atera nahi den proiektua,
proiektu hori gauzatzeko beharrezko den
aurrekontua diru laguntza batzuetara aurkezten
da. Diru laguntza hori lortu ezkero eta udalak
gastua finantziatzeko gaitasuna izan ezkero,
proiektua gauzatzea erabakitzen da. Aurrena
gastu guztia udalaren gain zamatzen da
eta ondoren, behin obra guztia bukatu eta
ordainduta dagoenean jasotzen da aurrez
lortutako diru laguntza hori.
Esandakoaren harira, urte honetako otsailaren
8an, aurreko udalbatzak eraikin berria eta
urbanizazioa egiteko lortutako dirulaguntzaren
parte bat jaso zen; 272.522 euro. Hauetatik
110.000 euro gorde egin dira udalaren kontu
korrontean aurreko udalbatzak eskatutako
300.000 eurotako hipotekari buelta
emateko. Beste zatiarekin futbol zelai berria
dela eta zegoen 77.000 euroko faktura
ordaindu da. Hurkoa fundazioari zor zitzaizkion
12.000 euroak ordaindu dira. Eraikin berriko
proiektuagatik arkitektoarekin kitatzeko zegoen

zorra ordaindu da, 29.172 euro. Azkenik,
geratzen diren 45.000 euro inguru eta
kontuan zegoen dirua erabiliz, Haurreskola
berriko obraren zatirik handiena ordaindu da;
67.000 euro.
Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotzen den dirua,
udaleko gastu korronteak (argia, ura, soldatak…)
ordaintzeko erabiltzen ari gara.
Gaur egunean, kontu korrontean,
euro dauzkagu.

158.000

Hemendik eta urtea bukatu bitartean zein dira
diru kontuei dagozkien asmoak? Haurreskolan
egin den obra guztiz ordaintzeko faltako
liratekeen 24.500 euroak ordaintzez bukatu.
Haurreskolako gastua kitatzearekin bat, udal
batzorde honek lortutako 57.500 eurotako
laguntza jasoko da haurreskola egin izanagatik.

57.500 euroekin, urbanizazio guztia ordain
tzeko falta diren 30.000 euroak ordainduko

dira. Urbanizazioa bukatzeagatik, dirulagun
tzaren beste zati bat jasoko dugu. Hauek
erabiliko dira urkolamendiko bidean egin
beharreko eskoilera, eraikin berrian dagoen
geotermia etab… ordaintzeko. Parkea berritu,
zaborrak sailkatzeko etxolak jarri, udaletxe
atzekaldean urbanizazioa amaitu…. izango
dira urte bukaera bitartean aurrera atera eta
ordaindu beharreko beste hainbat gastu. Hauen
bilakaera eta gertatuko dena urte bukaeran
azalduko dugu.
Eskerrak eman behar zaizkio idazkariari diru
kontuak hain txukun eramateagatik eta herri
honen alde egiten duen lan guztiagatik.
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Udalean urtebete: balantzea
Urtebete igaro da udaletxera iritsi ginenetik. Denbora azkar pasatzen da eta administrazioan gauzak
aurrera ateratzea izugarri kostatzen. Edozein dela ere egin beharrekoa, tramite eta paper kontu ugari egin
behar izaten dira aurretik. Horretaz gain, krisialdia gora-behera, gero eta oztopo gehiago jartzen zaizkie
udalei proiektuak aurrera ateratzeko. Gero eta diru gutxiago dago laguntzetarako.
Arazoak-arazo, gauza mordoa egin dugu ordea. Guk programan azaldutako asmoak gauzatzen ari dira.
Azpian saiatuko gara modu grafiko batean egindakoa eta gauzatze bidean dauden proiektuak azaltzen.
Zein ziren programan jarritako helburuak eta zer egin dugu?

• Ikastaroak %75ean lagunduta. Parte-hartze arrakastatsua.
Euskara (6) Spinning (18) Helduentzako gimnasia (6) Ludoteka ( ) Pilates (5)

1

Herriari bizia
ematea

• Herri afariak
• Zine emanaldiak (20 bataz beste)
• Mendi irteerak

2

Herritarren
parte-hartzea
bultzatzea

• Abenduan egindako galdeketa/erreferenduma udal honek
zituen proiektuen inguruan. Biztanle helduen %75eko partehartzea.
• Herriko parke berriko diseinua guraso elkarte eta herriko
txikienekin.

• Aurreko legegintzaldian hasitako obrak aurrikusitako datetan amaitzen ari dira.
• Haurreskola berria egin.

3

Azpiegitura eta
obrak

• Liburutegia egin.
• Udal bulego berria.
• Ibiurrerako oinezko bidea egin.
• Urkolamendiko bidea egokitu.

4

Herritarrekin
komunikazioa

• Aldizkaria.
• Etxez-etxeko bisitak.
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• Kontraturik gabe lanean ari zenari kontratua egin.
• Udaletxeko langileak osalanen barruan sartu.

5

Herritarrentzat
lanpostuak sortu

• 6 hilabeteko lanaldi osoko 3 lanpostu sortu lanbideren laguntzari
esker. Administrari bat eta bi peoi.
• 5 hilabeteko lanaldi erdiko administrari lanpostua sortu partehartzeko diru laguntza aprobetxatuz.

• Haurreskola egiteko diru laguntza 57.500 euro.
• Herriko argiteria optimizatzeko laguntza. Aldatu beharreko materiala musutruk emango digute. Material hau jartzeko eskulana da
udalaren gain geratuko litzatekeen gastua.

Lortutako diru
laguntzak

• Zabor bilketa sistema aldatzeko diputazioak 6.186 euroko lagun
tza.
• Parte hartzea bultzatzeko diputaziotik jasotako laguntza, 4.350
euro.
• IKTen gainean ateratako laguntza 2.478 euro.

6

• Kultura, gaztedia eta kirol departamentutuk 863 euroko laguntza.
• Uholdeek sortutako kalteak erreparatzeko laguntza, 2.913 euro.
• Euskara sustatzeko diru laguntza.

Eskatuta dauden
diru laguntzak

• Taxi zerbitzua eta argiteria publikoan egin beharreko aldaketak
ordaintzeko eskatutako diru laguntza.
• Parkea egiteko kirol departamenduan eskatutako diru laguntza.
• Parkea, udaletxe atzean egin beharreko urbanizazioa eta zabor
sistema aldatzeko eskatutako diru laguntza.

• Parkea berritzea. Urte honen bukaerarako berritzea espero da.

7

Abian dauden
proiektuak

• Zaborren bilketa sistema aldatzea. Irailaren erdi alderako bilketa
sistema berria ezarrita egotea aurrikusten da.
• Liburutegia sarean sartzea.
• Agenda 21 berritua sortzea. Datorren udazkenean herritar guztien
parte-hartzearekin.
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MOTZEAN
Idakaritza berrie
daukeu!

San Joan sue dala ta eztala

Udaletxeko lengo Haurreskola zeon lekun idazkaritza
jarri deu oain. Aurrez zeon
idazkaritza txikie ta deserosoa zalako batetik ta leku
ospela izanik bertan aitze
zien langilek hala eskatu
zuelako eman da aldaketa.
Oneako izan dala uste deu
gainea. Leku argitxugoa,
haundigoa eta bakarka artatzeko aukera emateuna
dalako
bestek-beste.

Bakizue! Hemendi aurrea,
eskailerak ilotakon eskubita
jo, idazkaritza jun nahi dezuenen. Ezkerreta zeon betiko
bulegoa itxita eongo a ta!

Zuzenketak
Otsaileko aldizkarian jartzen zuen
guk helduontzat antolatutako
ikastaroak Hurkoa fundazioak
eskaintzen zituen zerbitzu bera
askoz merkeago eskaintzen
zuela. Zerbitzua ez da bera izan.
Askoz merkeagoa izan da.

DENBOAPASA

Aurreko urten hasi ginen San Juan gaue sue herrin inez ospatzen.
Aurtengon e asmoik onenakin antolatu genun hain gurea eta magikoa dan gau hau. Indako egur pile ordea neurrigabea izan tzan
ta hau dala ta susto latza pasa genun suk hartu zun indarrakin. Zorionez, azkenen etzan eze pasa. Hala ta guztiz e barkamena eskatu
beharren aurkitze gea herritarrai, arduragabe jokatzeatik. Ai danai
pasatze zaizkio. Indako akatsetatik ikasi ta datorren urten belaunetik
berako sue iteko konpromezue hartze deu. Ikasi deu, ude ta sue….

Hileta zibilek
Hemendik aurrea, hala nahi dunak, hileta modu zibilen iteko aukera
izango u. Gure hildakoi elizen azken agurre eman beharren, udaletxek bere instalaziok hala behar dunan eskua jarriko itu, bertan azken
agur hoi antolatu ahal izateko. Egualdi onakin herriko plazan bertan antolatu leike hileta, txarrakin berriz, eraikin berrin. Hileta zibilek atsaldez ingo liateke. Hileta zibile ospatu nahi dunak idazkaritza
hotsein behar du.

Preson aldeko eune
Pasa dan maiatzen 19n indako
preso eta iheslarien eskubideen
aldeko “Herrira eunek” izaugarrizko arrakasta izan zun. 60
laun inguruk hartu zuen parte
eun hortan antolatutako gauzetan, umeentzako herri-kirol jolasak, musika, presoen aldeko txotxa,
argazkia eta bazkari ear bat in zan. Segi dezaun ba preso eta iheslarik etxeratzeko aldarrikatzen!

Sartu beheko gauza hauek
dagozkien ontzietan.

Boligrafoa • Gazta • Zelofana • Postala • Mermelada • Tetrabrika • DVD • Arraina • Aldizkaria • Metxeroa
Eihzerako kartutxoak • Brida • Haria • Goxoki poltsa • Konpresa • Etxeko hautsa • Hortzetako pastaren tuboa • Arrautza azala

ONTZI ARINAK

ORGANIKOA

PAPERA/KARTOIA

ERREFUSA

Soluzioa: Boligrafoa (errefusa); Gazta (organikoa); Zelofana (errefusa); Postala(papera/kartoia); Mermelada(organikoa); Tetrabrika(ontzi arinak);
Aerosoal(ontzi arinak); Arraina(organiko); Aldizkaria(papera/kartoia); Metxeroa(errefusa); Ehizerako kartutxoak(errefusa); Brida(errefusa); Haria(errefusa);
Goxoki poltxa(ontzi arinak); Konpresa(errefusa); Etxeko hautsa(errefusa); Hortzetako pastaren tuboa(ontzi arinak); Arrautzaazala(organikoa)

