
Andatza eskola
Orio eta Aiako aldizkaria Karkara
311.zenbakia 2012ko Otsailaren 10a

FESTA HANDIA ORION OTSAILAREN 25 EAN

Oriako jaitsiera traineruen aurre denboraldiko zita garrantzitsua da oriotarrentzat azken  20 urteotan. Azkenaldian, larunbat arratsaldez jokatu da estropada hori, baina, aurten, egun berezia antolatu dute Orio Arraunketa Elkarteak eta Udalak.
	Goizetik hasita arraunaren inguruko festa izango da herrian Arraun Eguna deitu duten honetan. 11:00tan ume jolasak izango dira plazan. Ordu erdi beranduago 11:30tan, ikastola aurreko plazan, Eusko Label sagardoaren Ginkana deituriko kirol proba izango da. Hondarribia, Ondarroa, Orio, San Pedro, Zarautz eta Zumaiako taldeak izango dira han elkarren arteko lehian. Hiru proba izango dituzte: ergometroa, lokotx biltzen, arraunari buruzko tribiala eta sagardo botatzea. Ergometroan talde bakoitzeko arraunlari emakumezkoa eta gizonezkoa arituko dira, lokotx biltzen talde bakoitzeko patroiak aritu beharko dute, eta tribialean eta sagardo botatzen, herrietako alkateek.
	Eguerdian sagardo dastaketa eta egun sentian otxotearekin kantu-jira izango dira eta traineruak autopista azpian egongo dira. Jaitsierako irabazlea asmatzeko porra, arratsaldeko 16:00ak arte izango da zabalik, izan ere, 17:30ean hasiko da estropada. Badyauto arraun elkartearen babesleak emandako bandera izango da jokoan. 19:00tan egingo da sari banaketa plazan eta, segidan, herri arteko sokatira desafioa izango da. 21:00etan herri afaria izango da frontoian,20 euroren truke- txartelak tabernetan daude salgai-. Gauean, plazan izango da festa, 23:00tan karaokea izango da eta, atzetik, Xabi Arostegi DJaren emanaldia.
	Bai iluntzean eta bai gauean Arraunketa Elkarteak txosna bat jarriko du plazan.  
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IRAKURRI AURRETIK
Zeri buruz joango dela uste duzu testu hau izenburuari begiratuta?

Ze testu mota da?

Non aurkitu dezakezu testu hau?

Ba al dakizu non dagoen Orio? Eta zein kirol da ospetsua bertan?

IRAKURRI ONDOREN

Ze jairi buruz hitz egiten du testu honetan?

Aurten larunbatean ospatuko al da? Ez bada honela noiz?

Zenbat herrik hartuko dute parte? Zein herri dira?

Ze ordutan izango da sari banaketa? Eta herri afaria?

Zenbat eurotan saltzen da afarirako sarrera? Non daude salgai? 
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OSAGARRIAK

Arraunaren jatorria lanbide bat da. Bilatu zein den.

Zure herrian ba al dago arraun talderik? Ezagutzen al dituzu arraun talde gehiago?

Ba al dakizu zenbat pertsonaz osatzen den traineru bat?
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