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KARKARAk ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen edota
iritzien erantzukizunik.

KARKARAn argitaratutakoa berreman
daiteke, osorik edo zatika, baldin eta
iturria aipatzen bada.

IÑAKI GURRUTXAGA

1
Ahots kritiko ugari dago
gure Orio berrian:
herria bera ahaztu al zaigu
turisten joan-etorrian?
Herrigintza da behar duguna,
bakoitzak bere neurrian,
gaur gaztetxe bat eskatzen dugu
gazteenen aldarrian,
pentsatzeko´re espaziorik
eskaintzen ez den herrian.

2
Irudi ona iruditzen zait
sarri artaldearena,
herri osoak egin dezala
batek esaten duena!
Baina ardiak nazkatu dira
eta aldatu da dena:
gaztetxearen aldekoa da 
herritargorik gehiena,
halare nola egin aurrera
artzaina bada problema?

3
Nahiz eta orain gazte-txartelak
ez naun izendatzen gazte, 
gaztetxe baten alde jartzea
ez da hainbeste kontraste.
OKK-koei animo, eutsi
eta ekin astez aste, 
pieza oso izan zaitezten,
ta ez inoren enpaste, 
burujabe ta kontsekuente:
hitz bakar batean, aske. 

Gaztetxe mugimenduari

PUBLIZITATE PREZIOAK

IRAGARKIA ALERO JARRITA
Modulu bat ............................................... 12,00 €
Bi modulu .................................................. 24,00 €
Hiru modulu .............................................. 36,00 €
Lau modulu ............................................... 48,00 €
Sei modulu ................................................ 72,00 €
Zortzi modulu............................................ 96,00 €
Orrialde erdia .......................................... 120,00 €
Orrialde osoa........................................... 204,00 €

IRAGARKIA BEHIN JARRITA
Modulu bat................................................ 16,00 €
Bi modulu .................................................. 31,00 €
Hiru modulu .............................................. 47,00 €
Lau modulu ............................................... 64,00 €
Sei modulu ................................................ 95,00 €
Zortzi modulu.......................................... 127,00 €
Orrialde erdia .......................................... 174,00 €
Orrialde osoa........................................... 306,00 €

Publizitatea kontratatzeko Pat Cowierekin hitz egin (695 78 07 20) edo karkara@karkara.com
Prezio hauei BEZa gehituko zaie

LAGUNTZAILEAK
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Merkataritza gune
handiak
Merkataritza gune handiek
hirigintza berri bat sortu dute,
gure beharrekin eta usadioe-
kin zerikusirik ez duena, eta,
horren ondorioz, basamortu
bihurtzen ari dira gure herri
eta auzoak.

Azalera handiek prezio
baxuko produktu batzuk era-
biltzen dituzte amutzat; bai-
na kontsumitzaileen bulego-
ek esana daukate, azken bate-
an, azalera handi horiek direla
gure erosketa saskiaren pre-
zioa igoarazten dutenak. Ego-
era askoz okerragoa izango
da, hala ere, konpetentziaren
ondorioz denda txikiak desa-
gertzen direnean. Betiko den-
dek inguruko baserri eta
enpresa txikien produktuak
saltzen dituzte eta, ixten badi-
ra, handitu egingo da langa-
betuen kopurua; denda horie-
tan, bestalde, lanpostu finko-
a k  d a u d e  e t a  a z a l e r a
handietan, berriz, denboral-
dikoak diragehien-gehienak;
paradoxikoa da: administra-
zio publikoek, garantia sozia-
len alorrean daukaten eran-
tzukizunari muzin eginez,
milioitako laguntzak bidera-
tzen dituzte azalerahandien-
tzat.

Iraunkortasuna, ekologia,
kontsumo arduratsua, Agen-
da21… administrazioak hitze-

tik hortzera erabiltzen ditu
kontzeptu horiek; baina, gero,
horrek guztiak ez du ezerta-
rako balio eta Orioko Udalak,
Eroskiri bidea erraztuz, engai-
natu egin nahi gaitu, eta kon-
petitibitate hitza erabiltzen
du, multinazional baten nego-
zio inmobiliario bat baizik ez
dena zuritzeko. Udalari ondo
iruditzen zaio Eroski Orion
sartzea, enpleguak galtzea eta
gure komertzioaren kalitatea
eskastea.

Nire gutun hau osatzeko,
bi proposamen egiten ditut:

1.- 300 aparkaleku sortzea
Baxoaldeko haur parkearen
azpian.

2.- Industrialde bat susta-
tzea, behingoz, herriarentzat
aberastasuna sortuko duena
eta Oriori bizitasuna ekarri-
ko diona etorkizuna ziurtatuz.
Orioko komertzioak paper
ekonomiko eta sozial garran-
tzizkoa jokatzen du. Dendak
ixten badira, herri osoak gal-
duko du eta ez bakarrik den-
dariek.

KUKUARRI

Zatoz bertso
eskolara
Bertsolaritza, hemen hain ohi-
turazko duguna, eta batzuei
hain erakargarri zaiguna. Zeu
ere bertsozalea bazara, ez gal-
du aukera hau, mundu inte-

resgarri eta algaraz betetako
honetan sartzeko.

Lehen bazen Orion bertso
eskola bat, Esoainek-eta gida-
tuta. Haren ikasle izandakoa
naiz ni 2001etik 2007ra, eta
hala sentitzen naiz oraindik.
Bertsoaren usadioari bizirik
eusteaz gain, astean ordube-
tez, ondo pasatzen genuen
elkarrekin.

Beraz, gutun honen bidez,
zera nahi diet esan Aiako eta
Orioko ume zein gazteei, ber-
tsotan aritu nahiez gero, orain-
txe duzue aukera. Parte har-
tzera gonbidatzen zaituztet;
eskertuko didazue. Ondo
pasa. 

IMANOL ZINKUNEGI

Euskal dantzen
ikastaroa
Fandango, arin-arina, mutxi-
koak, Larrain dantza… ikas-
teko aukera eskaini nahi die-
gu 18 urtetik gorako herritar
animoso guztiei. Urriaren
1ean hasi eta asteazkenero,
iluntzean, 21:00etan Kosta tai-
lerrean izango gara.

TALAI-MENDI DANTZA ESKOLA

Isuna Orion
Izugarri gustatzen zait herri
txiki hau; batez ere, hondar-

tza ingurua eta bertako pase-
alekuak.Abuztuaren 28an
inguru hartan aparkatu nuen
19:00ak aldera. Gure aitaren
bihotzeko arazoetan pentsa-
tzen ari nintzen, kezkatuta, eta
ahaztu egin zitzaidan apar-
katzeko txartela jartzea auto-
ari (txartelaren gutxieneko
denbora ordubetekoa da eta
horrek 0,85 euro balio du).

Paseatu, itsasoari begira
egon, zertxobait afaldu eta
autora joan nintzen bueltan.
Hantxe neukan isuna. Donos-
tian bezala izango da, pen-
tsatu nuen, 12 euro inguru
eta tira. Handik egun batzue-
tara jakinarazpena jaso nuen,
udaltzainburuak sinatuta: 90
euro! Zorionez, ez daukat
eskarmentu handirik horren
denbora epe laburragatik
jarritako isunetan; baina esan-
go nuke isun arina beharko
lukeela, infrakzioaren tamai-
nakoa. Ba, ez; 0,85 euro ez
ordaintzeagatik, badaezpa-
dako pasara eman didate.
Udalarentzat %10.000ko onu-
ra da, gutxi gorabehera.

Jose Carrera udaltzainbu-
ruari aitortu behar zaio Orio-
ko Udalaren diru bilketa sen-
dotzearen alde egiten duen
ahalegin eskerga. Seguru nago
Wall Street-eko begiratzaile-
ek berehala fitxatuko dutela;
ez Botin, ez March eta ez Sol-
bes iristen zaizkio txonkatile-
tara. Ale, agur!

HENRY SARASUA BROWN
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Muntoko lanen egokitasuna
zalantzan jarri du Arkupek
Muntoko azterketa 
hidraulikoa onartzen bada
eta obra planeatuta bezala
egiten bada, klima 
aldaketaren eraginez, leku
hori dena ur azpian geratu
litekeela gogorarazi dio
Arkupek Jaurlaritzari.

Arkupe elkarteak irailaren 11n
Uren Departamentuko ardu-
radunekin bilera izan zuen.
Jakina denez, Arkupeko kide-
ak kezkatuta daude oso Mun-
toko merkataritza guneak
herrian izango duen eragina-
gatik eta ez dute oso argi ikus-
ten lekua aproposa denik han
doan etxe multzoa eraikitze-
ko, urak erraz hartuko duela
uste baitute. Aipatutako bile-
ra horretan jakin zuten Mun-
toko azterketa hidraulikoari
onarpena emango diola Es-
ther Larrañaga Jaurlaritzako
Ingurumen sailburuak. Era-
baki horrek sorpresaz hartu
dituela aitortu du Arkupek:
Gure herrian egindako bide-
gabekeriak prentsan kritika-
tu eta ekainean gurekin izan-
dako bileran iritzi horiek berre-
tsi ondoren, ez dugu ulertzen
nola hartu duen Larrañagak
horrelako erabakia.

HISTORIA
Eraikitzaileek egindako Mun-
toko azterketa hidrologikoa
plazaratu zenean, Arkupek
ingeniaritza enpresa  bati agin-
du zion horren balorazioa egi-
tea. Eremu horrek ur azpian
geratzeko arriskua zuela azal-
du zen bertan: Bi arrazoiga-
tik hartu dezake urak toki
hori: bata, klima aldaketaren
eraginagatik,eta,bestea, ura-
ren bidea itxiz gero hor,
putzuak sortzen direlako eta
betelanak egitea debekatuta
dagoelako horrelakoetan.

Emaitzak eskuartean
zituztela, Muntoko plana atze-

MUNTOKO LANEK AURRERA EGINEZ GERO, URAREKIN ARAZOAK SORTUKO DIRELA DIOTE

ra botaraztekoahaleginak egin
zituen Arkupek.

KEZKA HANDIA
Orain jakin dutenean Esther

Larrañagak zuzentzen duen
sailaren erabakia zein izango
den, kezkatuta agertzen dira;
besteak beste, erabaki horrek
klima aldaketari buruz Eusko

Jaurlaritzak berak dituen iriz-
pideak zalantzan jartzen
dituelako: Hainbat azterketa
hidrologikotan izandako
emaitzen ondorioz,ur azpian
geratzeko arriskuan duten ere-
muak zabaldu egin diraEAEn
—Zorrozaurre,kasu—;Orion,
aldiz, justu kontrakoa egin
da, klima aldaketaren eragi-
nak kontuan hartu ez direla-
ko. Gainera, 10etik 500 urtera
igo dute ur azpian geratzeko
arriskuaren epea.

Jon Redondo alkateak uste
du, Eusko Jaurlaritzak Mun-
toko planari baiezkoa eman
badio, ur azpian geratzeko
arriskurik ez dagoelako izan
dela  eta  honako hau eregehi-
tu du: Arkupek Euskal Herri-
ko Auzitegi Nagusira ere jo
zuela Muntoko lanak gera-
tzeko asmoz, eta hark ere Uda-
lari eman diola arrazoia.

Urak hartzeko arriskua

Telebistan noiznahi ikusten ditugu uholdeen 
albisteak: gainezka egindako ibaiak, urak hartutako
inguruak, izugarrizko kalteak etxe, ibilgailu eta 
ondasunetan… eta baita hildakoak ere, batzuetan.
Zergatik? Besteak beste, urak hartzeko arriskua duten
inguruetan etxeak eraikitzeagatik. Zerk du herritarren
segurtasuna baino indar gehiago gure kargu 
publikoentzat? Hauteskundeak hurreratzen direnean,
botoa eskatuko digute? Uste dugu gure agintariei
ahaztu egiten zaiela naturak ez dakiela erabaki 
politikoez eta diruaz.
Gaiari buruz gehiago jakiteko:
http://tinyurl.com/3sy2v8.
ARKUPE | ORIOKO DENDARIEN ELKARTEA

Arkuperen ustez, Muntoko lurrak ur azpian gera litezke. KARKARA
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EAJk ilegalizazioa baimendu
duela dio Ezker Abertzaleak
Abertzaleen ustez, EAJk
nahikoa dela esango balu,
eta ez hitzekin bakarrik,
Madrilgo Gobernuak ez
luke Alderdien Legea
erabiliko.

Ezker Abertzaleak EAE-ANV
alderdiaren ilegalizazioa bai-
mendu izana leporatzen dio
Eusko Alderdi Jeltzaleari. Kar-
mele Belaskok eta Antxon
Gomezek, Orioko eta Aiako
Ezker Abertzaleko udal talde-
etako zinegotziek uste dute
EAJk EAEren ilegalizazioa bere
onurarako erabiliko duela:
Oposizioa gainetik kentzeko,
berenak ez diren karguez jabe-
tzeko, boterea beren eskuetan
edukitzeko,inolako kontrolik
gabe aritzeko baliatuko dute.

Bi zinegotziek aurreko
legealdiko egoeraerrepikatu-
ko den kezka dute: Orion eta
Aian EAJri aurre egingo dion
bakarra da Ezker Abertzalea.
Hori paretik kenduz gero,
herritarrak ahotsik gabe gera-
tuko dira eta jeltzaleek nahi
dutena egiteko ateak zabalik
izango dituzte.

DIRU ASIGNAZIOA KENDUTA
Belaskok adierazi duenez,
ekainaz geroztik EAE alderdiak
ez du dagokion dirurik jaso-
tzen, Orioko Udalaren parte-
tik: Auzitegi Gorenak alderdia
legez kanpo uzteko autoa kale-
ratu aurretik utzi gaitu jokoz
kanpo EAJk, guri ezertxo ere
esan gabe. Ezker abertzaleko
ordezkariaren hitzetan, alka-
tearieta udal idazkariari asig-

EPAIA IRITSI AURRETIK, EAE-RI DIRU ASIGNAZIOA KENDU DIO ORIOKO UDALAK

nazio hori kentzeari buruz
galdetu zietenean, EUDELen
irizpideak jarraitu zituztela
erantzun zieten. 

Bestalde,gaineratu du ile-
galizazioa tratatzeko ezohiko
udalbatzarraren eskaera egi-
na dutela eta erantzunaren
zain daudela.

HEMENDIK AURRERAKOA
Udaletako zinegotziekin edo-
zer gauza gerta litekeela uste
dute Belaskok eta Gomezek:
Orain arte kargu politikoak
konsubstantzialak ziren,per-
tsonari zegozkion, ez siglari,
baina legeak komenientziaren
arabera aldatzen dituztenez,
batek daki zer pasako den.

“Auzitegi Gorenak
alderdia legez
kanpo uzteko
autoa kaleratu

aurretik utzi gaitu
jokoz kanpo EAJk”
—Karmele Belasko

ARGAZKIGINTZA
Lehiaketa
Muskuilu Harria elkarteak
argazki lehiaketa antolatu
du, itsas paisajeak eta kirol
arrantza gaitzat hartuta.
Sarikolatik barrara eta
Mollarritik Berdainera
bitarteko eremuan eginak
izan behar dute argazkiek
eta inoiz argitaratu gabe-
ak. Gutxienez, 20 cm x 30
cm tamainan aurkeztu
beharko dira lanak eta
Orioko 71. posta kutxara
bidali, urriaren 31 baino
lehen. 

ONTZIGINTZA
Uretan da
Peronaren
ontzia
Lehen aldiz  neskek erabi-
li bazuten ere uztailean,
irailaren 23an uretaratu
zuten Orioko traineruko
gizonezkoek, ofizialki.
Arratsaldeko 20:00etan
ureratu zuten Ilar azala
izena duen ontzia eta buel-
tan gustura omen ziren
Aizperroren mutilak Mar-
tin Peronaren txalupare-
kin. 

BABES LEKUA
Altzuzara
Orioko Zaharren Babes
Lekuak Altzuzara (Nafa-
rroa) bidaia antolatu du,
Jorge Oteizaren museoa
ikusteko. Urriaren 22an
izango da txangoa eta 25
euro balioko du. Interesa-
tuek 14an eman beharko
dute izena (16:30-18:30).

LABUR

Karmele Belasko eta Antxon Gomez. KARKARA
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Oteizaren jaiotzaren
mendeurrena prestatzen
Jorge Oteiza Orion jaio zela
100 urte beteko dira urrian
eta mendeurren hori 
ospatzeko zenbait ekimen
antolatu ditu Udalak.

Kultura Batzordea ari da egi-
tasmoa osatu eta martxan jar-
tzen eta ekimen batzuk dago-
eneko abian dira. Irailaren
23an herriko bi ikastetxeeta-
ko hiruna irakaslek ikastaro
berezi bat egin zuten kultur
etxean, 15:00etatik 18:00eta-
ra: eskulanak eta irudimena
lantzen dituen Ikertze elkar-
teak antolatuta, Oteizaren
lanen berri jaso zuten, gero
ikastetxe bakoitzeko ehuna
haurri erakusteko. Besteak
beste, eskultorearen klarion
lanak,   kuboideak eta irudiak
landu zituzten.

Irakasleak bitartekari gisa
erabiliz, Oteiza haurrengana
eramateko bide egokia izan-
go dela adierazi du Nerea
Orbañanos kultur teknika-
riak. Ikastaroa jaso zuen ikas-
tolako Amaia Iribar irakasle-
aren ustez Oteizari buruzko
galderak egin eta hausnarke-
tak egiteko gune aproposa
izan da. Zaraguetako Marije
Azkue bat etorri dira ikasleei
erakusteko lehendik zekitena
eta Ikertzek erakutsitakoa
uztartuko dituztela aipatzean
eta klarionena eta hizkiena,
esaterako, lan oso aproposak
direla haurretzat, gehitu du. 

Haurrek ikasitakoa plaza-

BI IKASTETXEETAKO HIRUNA IRAKASLEK OTEIZAREN LANEN BERRI JASO ZUTEN, GERO HAURREI IRAKASTEKO

ratzeko erakusketa egingo da
urriaren 21etik 29ra eta, ikas-
leen lanezgain, Oteizaren pie-
za batzuk ere hartuko ditu
erakusketak.

EGITARAUA
Urriaren 21a izango da Uda-
lak prestatutako egitarauaren
egun nagusia, horrelako egun
batean jaio baitzen, duela 100
urte,Jorge Oteiza. Aurrez aipa-
tutako erakusketaz gain, eki-
taldi berezia izango da eliza-
ko zimitarioan eta, artistaren
irudiak pantailan ageri diren
bitartean, olerki errezitaldia
eta Egunsentiotxotearen ema-

naldi berezia izango dira, bes-
teak beste. Oroigarriak ere
jarriko dira zimitorioko arro-
ketan eta ohorezko aurreskua
dantzatuko dute dantzariek. 

Hilaren 22an Oteiza Aran-
tzazuko apostoluak egiten ari
zeneko bizipenak izango ditu
hizpide Pello Zabalak kultur
etxean emango duen hitzal-
dian. Ander Lipusek, bestal-
de,Oteizaren inguruko mono-
logoa antzeztuko du 23an,
leku berean.

Oraindik eguna zehazteko
badago ere, Bilboko txistu
bandak ere kontzertua eskai-
niko du asteburu horretan. 

Urriaren 29tik azaroaren
26ra bitartean, berriz, Foru
Aldundiaren Oteiza erakus-
keta.Bizirako proiektua jarri-
ko da kultur etxean.

Eskultorearen klarion lanak, kuboideak eta irudiak landu zituzten eskolako eta ikastolako irakasleek. IKERTZE

Hilaren 21a izango
da egun nagusia,
horrelako egun

batean jaio baitzen
Orion, duela 100

urte, Jorge Oteiza
eskultorea



KIROLA08 2008ko urriaren 3a | KARKARA

Gesalaga eta Agirre surf
txapelketako irabazle
Irailaren 20an eta 21ean
jokatu zen Orioko surf
txapelketan 47 surflari izan
ziren —tartean 
emakumezko bakarra—
olatuen gainean beren
abilezia erakutsiz.

Liber Gesalagak —18 urtez
azpikoen artean— eta Iñaki
Agirrek jantzi zituzten aur-
tengo Orioko surf txapelketa-
ko txapelak, denen artean
onenak izan zirelako. Aipa-
tzekoa izan zen Ruth Ara-
mendik egindako lan aparta,

18 URTEZ AZPIKOEN ARTEAN 2. IZAN ZEN TXAPELKETAKO NESKA BAKARRA

18 urtezazpikoen artean, biga-
rren izatea lortu baitzuen txa-
pelketako emakumezko baka-
rrak.

TALDEKA ETA OHOL LUZEAN
Bikategoria estreinatu zituen
txapelketak: longboardeta tal-
dekakoa. Dozena bat lagun
aritu ziren surfeko ohol han-
diarekin  eta Mikel Agote izan
zen trebeena.

Taldekako lehian, berriz,
bost surflariz osatutako lau tal-
de egin ziren eta Joseba Ergui-
nek, Gorka Garciak, Iñigo Gai-

tonek, Luis Duranek eta Iker
Garmendiak osatutako bos-
kotea izan zen irabazle. Balea
hotelean afaria eta talaso zir-
kuitua izan zen jaso zuten sari
ederra.

Parte hartzaile guztien
artean zozketatutako sari
bereziak ere izan ziren: Puka-
seko ohola eta surfean ari-
tzeko negurako bi jantzi.  Gai-
nera, surf taldean nekatu
gabeko laguntza eskaintzen
aritzen den Aitor Jakari apar-
teko saria ere eman zion Orio-
ko Surf Elkarteak.

ATLETISMOA
Behobia-
Donostia
Urtero bezala, Karela kirol-
degiak autobusa jarriko
du Behobia-Donostia las-
terketa egin nahi duten
kirolarientzat. Autobus
bakarra jarriko da, beraz,
lehenbailehen izena ema-
tea komeni dela gogorarazi
dute antolatzaileek. Inte-
resatuek kiroldegira jo
behar dute. 

SASKIBALOIA
Bruesa
ikustera
Zarauzko Saskibaloi Klu-
bak Bruesa Gipuzkoa Bas-
ket taldearen etxeko par-
tidak ikustera joateko
autobusa antolatu du den-
boraldi honetarako. Aian
eta Orion ere egingo ditu
jendea jasotzeko geldial-
diak. Interesa dutenek
Zarautz Kirol Elkarteko
egoitzatik —kale Nagusia
7, 1.— pasa beharko dute
izena emateko. Informazio
gehiago jasotzeko, berriz,
943 83 14 63 telefono zen-
bakira deitu edo www.inu-
rris.com atarira jo behar-
ko dute.

PLAIEROAK
Arbitro eske
Xixario neska taldeak, 30
euroren truke, Zarauzko
plaieroetan aritzeko arbi-
troa behar du denboraldi
honetarako. Interesatuek
678 31 4 7 18 (Josune) zen-
bakira dei dezakete.

LABUR

Iñaki Agirre oholarekin 360ko bira egiten ari den bitartean. KARKARA
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“Gustura nago, baina
hobeto egin nezakeen”
Idoia Etxeberria 
Aizarnazabalgo frontoian
aritu zen harri jasotzen,
etxetik kanpo lehen aldiz.
Joseinazio Saizarrekin eta
Joseba Ostolazarekin
batera egin zuen saioa
igandean, 18:00etatik
aurrera.

Zer egiten du Idoiak Aizar-
nazabalen harri jasotzen? 

Erakustaldi baterako,
harria jasotzeko jendea behar
zuten. Hasiera batean Miren
Urkiolari eta M. Jose Sardoni
deitu zieten, baina haiek ezin
zutela eta, lagun baten faltan
geratu ziren. Joseinaziok nire
berrieman zien orduan anto-
latzaileei eta… hara! Aizar-
nazabalen amaitu nuen.

Zer moduz moldatu zinen? 
Ondo esan beharko dut.

Nahikoa urduri nengoen eta
asko berotu beharrik ere ez
nuen izan, izerdia botatzen
hasteko. Izan ere, etxetik kan-
po egindako lehen erakustal-
dia izan zen eta jendea barra-
barra zegoen begira. Harri-
jasotzaileon saioaren atzetik
Euskal Herriko trontza txa-
pelketa zetorren eta ikusle
dezente erakarri zuen horrek
ere.

Nolako saioa egin zenuen? 
Joseinazio Saizar Luxar-

berekin batera aritu nintzen
ni. Txandaka altxa genituen
harriak. 75kg-ko koparekin,

IDOIA ETXEBERRIA | HARRI-JASOTZAILEA

buelta bakoitzean, Joseina-
ziok 7 jasoaldi eta nik 3 egi-
ten nituen. Azken hamar jaso-
aldietan, ordea, bosna egin
genituen. Guztira, beraz, 40
bider altxa genuen harria eta
sorbalda gainean berdindu.

Gero, 65 kg-ko bolarekin
12 altxaldi egin genituen; nik
1 eta Joseinaziok 3, bueltako.
Hamabi altxaldietara iritsi
ginenean, entrenatzaileak
beste hiru jasotzeko agindu
zion Joseinaziori eta 15era iri-
tsita amaitu zen gure proba. 

Gustura bukatu nuen ; bai-
na, beti bezala, hobeto egin
nezakeelakoan nago. Altxal-
diren bat edo beste aldrebes-
tu zitzaidan, baina entrena-
tzaileak, Pello Saizar Luxarbek,
ondo egin nuela esan zidan eta
horretan utziko dugu.

Ba al da gerriko minik? 
Kargatuta daukat, bai.

Bada pare bat aste gerrialdea
minduta daukadala. Fisiote-
rapeutarekin lanean jardun
naiz eta Aizarnazabalgo pla-

Gerri aldeko
korapiloa askatu

bezain pronto,
jo eta ke, gogor

hasi beharra
daukat

entrenatzen  

zako saioa ondo egiteko espe-
rantza nuen, baina kopako
harriarekin minberatu egin
zitzaidan. Bolarekin, ordea,
ez nuen hainbeste sumatu,
tentsioan nengoelako edo.
Bukatutakoan, lasaitutakoan,
etorri ziren molestiak berriz.

Beste saiorik ba al duzu las-
ter? 

Urriaren 11n Lekunberrin
izango naiz, Euskal Herriko
nesken txapelketan. Emaku-
mezkoen festa izango da:  aiz-
koran, trontzan, harria jaso-
tzen… arituko gara. Horra ere
joan beharko dugu bada!

Ordurako sendatuta izango
al zara, ba? 

Orain xuabe altxatzen
hasiko naiz, minarekin ez da
gustura jarduten eta.Gerri
aldeko korapiloa askatu
bezain pronto, jo eta ke hasi
beharra daukat entrenatzen.
Prestatzeko denbora askorik
ez daukadala badakit, baina
saiatu gabe ez dut etsiko, lana
txukun egiteko.

Erakustaldiaren aurretik gogor entrenatu du Idoiak 75 kg-ko harriarekin. KARKARA
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Sagardotarako Sagarren
erakusketa Iturraranen
Asteburu honetan 
Sagardotarako Sagarren
erakusketa antolatu da
Pagoeta Parke Naturalean
lehendabiziko aldiz. Sagar
barietate asko egongo dira
ikusgai eta aztergai, eta
dastazeko aukera ere
izango da.

Euskal Herriko, Asturiasko eta
Frantziako 49 sagar barietate
bildu ditu Foru Aldundiak
Sagardotarako Sagarren era-
kusketarako: 16 Gipuzkoako-
ak dira, bertakoak; 7, Bizkai-
koak; 20, Asturiaskoak; eta 6,
Frantziakoak.  Iñaki Larraña-
ga Foru Aldundiko teknikariak
esan digu Pagoeta Parkeko
Ibarrola Goikoa eta Orbelaun
baserrietan eta Hondarribian
Aldundiak dituen sagarrondo

BI EGUNETAN SAGAR MOTA ASKO IKUSTEKO ETA DASTATZEKO AUKERA IZANGO DA

mintegietan egiten den lana
ezagutarazteko antolatu dute-
la erakusketa. Mintegi horien
helburua fruta arbolen ezar-
pena sustatzea da, sagarron-
do landaketak bereziki, dau-
den barietateak hobetuz eta
sagardoaren kalitatea hobe-
tzen lagunduz.

LEHENDABIZIKO ALDIZ
Larrañagak honako hau esan
digu: Normalean sagarron-
doak edo sagardotegiak dau-
den lekuetan antolatzen dituz-
te horrelako erakusketak eta
uzten dizkiegu sagarrak, bai-
na  hau da aurreneko aldia
Foru Aldundiak berak anto-
latu duela. Batetik, erabaki
dugu gure produktua eraku-
tsi behar dugula,askotan jen-
deak ez baitaki horrelakorik

egiten dugunik. Eta, bestetik,
sagarra biltzeko garaia iritsi
denez eta mintegiak parkean
bertan ditugunez, parketxea
leku oso egokia iruditu zaigu
erakusketa egiteko.

FROGATU ETA PROBATU
Erakutsi bakarrik ez, hainbat
froga egingo dituzte Foru
Aldundiko teknikariek: refrak-
tometroarekin sagarren azu-
kre maila neurtuko dute;
penetrometroarekin sagarren
gogortasuna neurtuko dute
eta sagarrak erditik jo eta iodo-
tan busti ondoren, almidoia-
ren froga egingo dute sagarra
heldua dagoen ala ez jakite-
ko.

Horrez gain, erakusketara
hurbiltzen direnei sagar mota
ugari dastatzeko aukera

emango zaie. Sagar klase asko
dago eta zaporearen arabera
bereiz daitezke, —esan digu
Larrañagak—. Helburu peda-
gogikoa ereizango dugu.Saga-
rren artean gaziak, garratzak
eta gozoak bereizteko aukera
eman nahi dugu, horrelako
gauzak lagungarriak baitira
mezua eta informazioa jen-
dearengana iristarazteko.

NORENTZAT
Erakusketa irekia dela azpi-
marratu du Larrañagak: base-
rritarrei, nekazal eskoletako
ikasleei, sagardogileei eta
naturainteresatzen zaion edo-
zeini dago zuzenduta. 

Urriaren 4an eta 5ean izan-
go da zabalik, 10:00etatik
14:00etara, eta sarrera doan
izango da.

Sagar mota ugari produzitzen da Euskal Herrian, eta erakusketan horietako asko ikusteko aukera izango da. KARKARA
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Martxan da dagoeneko
aiako.com web orri berritua 
Web orri zaharberritua du
Udalak: lehenengo 
helbidea aprobetxatuz,
askoz ere webgune 
biziago eta erabilgarriagoa
lantzen ari da.

Orain dela urte batzuk sortu
zen aiako.com webgunea, eta
Aiari buruzko informazio esta-
tikoa bakarrik ematen zuen;
Udalak ez zuen erabiltzen egi-
ten ari diren gauzak zabal-
tzeko edota herritarrentzako
informazio erabilgarria jar-
tzeko. 

Orain, berriz, Foru Aldun-
diak udal guztientzako sortu-
tako formatu baten bidez, aia-
ko.com helbide ber-berean
gune biziagoa lantzen ari da
Udala. Igor Iturain eta Joxe M.
Aiertza aritu dira programa-
rekin lanean eta, orain arte
gehien landu diren atalak noti-
ziak eta agenda izan dira. Hel-
buru orokorrak aipatu dizki-
gu Aiertzak: Zahartuta eta gel-
dirik zegoen lehengoa, eta
bestelakoa behar du institu-
zio baten orriak: eguneroko
gauzak jarri edo kendu, ple-
noen berri  eman, aktak jaso,
deialdiak egin… jendeak ikus
dezan.

JENDEAREN BEHARRAK
Bestalde, interaktiboagoa iza-
tea nahi du Udalak. Adibidez,
norbaitek agiri ofizial bat eska-
tzeko aukera izatea nahi du,
eta espero du zerbitzu hori
abendurako martxan egotea.
Plano toponimikoa ere sartu-
ko du udaberrirako, eta jen-

UDALAREN INGURUKO GAUZA ASKO AURKI DAITEZKE INTERNETEKO ATARIAN

deari aukera eman planoa
jaisteko.

Orri berria arinagoa da,
baina lehengo informazioa
ere jasotzen du. Aiertzaren
hitzetan: Gaur, minimo bat
dago egina, baina  joango da
zabaltzen.Hala ere,atal gehie-
nak beteta daude, nahiz eta
batzuk (argazkiak,ekonomia

eta industriak,herriaren patri-
monioa eta abar) landu behar
diren oraindik. Hizkuntzei
dagokienez, euskaraz edota
gaztelaniaz irakurtzeko auke-
ra du eta loturak ditu herrita-
rren interesekoak izan dai-
tezkeen beste web orriekin.
Kontadorea du programak eta
horri esker Udalak jakingo du,
adibidez, zein dokumentu
eskatzen dituen jendeak
gehien. Oraindik ez dago jaki-
terik zenbat erabiliko den
orria, baina hori lotuta doa
internetera konektatzeko
aukera zabaltzearekin. Aian,
%70k baino gehiago du auke-
ra hori, eta ez dutenen beha-
rrak aztertzen ari da Udala.

Webgune arinagoa
da eta jendearen

beharretara
errazago 

egokituko da 

Epilepsia
hizpide
Epilepsiari buruzko hitzal-
dia antolatu du Hitzez
baserriko emakumeen
elkarteak. Gipuzkoako eri-
zainen hezkuntza taldeko
bozemaile batek emango
du kultur etxean urriaren
7an 15:30ean eta irekia
izango da.

Izeta ezinean
Izeta II.ak ezin izan zion Iri-
goienek jarritako erritmo-
ari jarraitu Tolosan egin-
dako harri-jasotze apus-
tuan. Azkenean, zazpi
jasoaldiko aldea atera zion
gazteak beteranoari eta
20.000 euroak poltsikora-
tu zituen.

Amilibia
txapeldun
Nerea Amilibia korrikala-
riak Atxondoko I. Sorgi-
nen Lasterketa irabazi
zuen irailaren 20an. 25.5
kilometro luze zen ibilbi-
dea eta 1.400 metroko mal-
da. Denera 150 kirolarik
hartu zuten parte eta ema-
kumeen artean lehia estua
izan zen lasterketa osoan. 

Trikitixa
Nerea Lertxundik irabazi
zuen Hernanin antolatu-
tako Gazteen Trikitixa Txa-
pelketa irailaren 20 eta
21ean. Anoetako Amaiur
Luluagarekin jo zituen
eskatutako hiru piezak, eta
beste bost bikoteak baino
hobeto aritu ziren epai-
mahaiaren ustez.

LABUR

Eguneko informazioa eskainiko du aiako.com atariak. KARKARA
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Etorkinak gure artean

Orain dela gutxi, hiri
handietan bakarrik
ikusten genituen ; bai-

na, gaur egunean, etorkinez
inguratuta bizi gara. Askotan
pentsatu izan dut zein gogo-
rra izan behar duen norbera-
ren herrialdea utzi eta beste
batera joan beharra bizimo-
dua hobetzeko asmotan. 

Jende ugari ezagutzen dut
etorkinen aurka agertzen
dena. Beren ustez, bertako
jendeari lana kentzen omen
diote; baina nik ez dut horre-
la pentsatzen.

Etorkinek guk nahi ez ditu-
gun lanak egiten dituzte asko-
tan. Gainera, zer eskubide
daukagu guk etorkinen eto-
rrera debekatzeko?  Bizi garen
herrialdea gurea izango balitz
bezala jokatzen dugu, eta
horrek ez du inongo zentzu-
rik. Munduan zehar bidaia-

tzeko eskubidea baldin badu-
gu, edozein tokitan gure bizi-
modua egiteko eskubidea izan
beharko genuke.

Nik gauza bakarra eskatu-
ko nieke etorkinei: gure kul-
tura eta ohiturak errespeta-
tzea,  besterik gabe. Gero, inte-
gratzen diren edo ez, hori
beste kupeleko sagardoa da.
Komenigarri izango balitz ere
kanpotar horiek gure kulturan
integratzea, inoiz ezingo

den herrialdeei lagundu
beharko liekete era ezberdi-
netan. Adibidez, diru lagun-
tzekin, baina baita bizi garen
ekonomia orokor honetan
muturra sartuz ere. Azpiga-
ratutako herrialdeen ekono-
mia oinarrizko produktuek
indartzen dutela kontuan
izanda, horiei irtenbide bat
ziurtatuz gero  beste lurralde
aberats horien merkatuetan,
herrialde pobreenek ere auke-
ra bat izango lukete baliabi-
deak lortzeko eta, azken fine-
an, garapena  lortzeko.

Herrialde batek aurrera
egiten duenean, bertako biz-
tanleek ez dute kanpora irten
beharrik. 

Ez ahal genuke denok ere
horixe nahiago?

MAIDER LASA

Nik gauza bakarra
eskatuko nieke
etorkinei: gure

kultura eta
ohiturak

errespetatzea,
besterik gabe

Herrialde batek
aurrera egiten

duenean, bertakoek
ez dute kanpora

irten beharrik. Ez al
genuke denok ere
horixe nahiago?

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

genizkieke inposatu gure tra-
dizio eta usadioak; baina bai
exijitu, behintzat, errespeta-
tzea.

Batzuen ustez,  arazo
horren oinarria mugarik ez
jartzean datza. Kanpotarren
etorrerak muga bat izan
beharko lukeela baieztatzen
dute.

Nik beste proposamen hau
defendatzen dut: herrialde
aberatsenek azpigaratuta dau-

Martxan 
da ikasturte
berria
Argazkian dituzu June,
Estitxu, Leire eta Naiara
Ainara Saizar 
irakaslearekin, kurtso
bukaeran egin zuten 
agerraldian. Aurten ere
musika ikasteko hainbat eta
hainbat ikastaro antolatu
dira, besteak beste, trikitixa,
txalaparta, pianoa, 
panderoa, gitarra eta euskal
dantza, eta oraindik tokia
badago jende 
gehiagorentzat ikastaro
horietako batzuetan.
Horrez gain, heldu eta
haurrentzako ingelesa eta
aerobik ikastaroak ere
izango dira. Anima zaitezte!
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Gazte Festa arrakastatsua

OKK Gazte Asanbladak herriko zenbait talderen laguntzarekin antolatutako 
Orioko 1. Gazte Festak jende ugari bildu zuen irailaren azken asteburuan. Musika 
kontzertuak, kalejira, herri bazkaria, lagun arteko jolasak, argazki proiekzioa, 
haurrentzako jokoak… guztiarekin gozatu zuten elkartutako hainbat eta hainbat 
lagunek.
Gaztetxe bihurtzeko okupatzera zihoazen herriko eraikin batean egitekoak 
ziren jaiak; baina, Udaleko ordezkari gehienekin eta lokalaren jabearekin hitz egin
ondoren, kalean egitea adostu zuten, gaztetxea egiteko hiruren arteko mahaia sortzeko
konpromisoa hartu eta gero. Ikuskizunak, beraz, plazan eta moilan egin ziren egunez;
gaueko musika emanaldiak eta afariak, berriz, Antillako parkera eraman zituzten,
gazteek hala proposatuta, han bizilagunik ez zutelako molestatzeko.
Astebete pasa eta gero, balorazioa egiteko garaia iritsi zaie antolatzaileei eta hiru festa
egunek eman dutenaz aritu gara solasean taldeko batzuekin. 

TESTUA ETA ARGAZKIAK: LORE BERASALUZE



ERREPORTAJEA14 2008ko urriaren 3a | KARKARA

Noiz jaio zen Gazte Festak
antolatzeko ideia zuen
buruetan? 
Gazteok askotan salatu izan
dugu gure ekimenak aurrera
eramateko behar dugun leku
baten falta. Azken lau urtetan
milaka aldiz jarri diogu ara-
zoa  Udalari mahai gainean eta
ez diote sekula adarretatik
heldu. Beraz, behingoz lane-
an hasteko garaia badela eta,
aurrerapauso bat eman nahi
izan dugu, arazoa erreala dela-
ko, gazteak kalean gaudelako
eta gaztetxe autokudeatua
behar dugulako. 

Gazteek herriarentzako
antolatutako festak egitea era-
baki genuen orduan, Udalak
egindako festetan ez baitugu
sinesten. Herritarren parte
hartzea bultzatzea eta gazte-
txea eskuratzea izan da gure
apustua. Gainera, iaz eginda-
ko Gazte Eguna motz geratu
zen eta hiru eguneko jaia egin
nahi izan dugu oraingoan.

Noiz hasi zineten prestake-
tekin?
Denboraluzeapasa dugu fes-
tak noiz egingo genituen era-
bakitzen. Hasiera batean, san-
pedroetan egin nahi izan geni-
tuen, baina egokia ezzela eta,
bertan behera geratu zen
asmoa. Behin irailean egingo
genituela adostuta, hiruzpa-
lau hilabete pasa ditugu jaiak
antolatzen.

Egia esan, festen motorra
OKK Gazte Asanblada izan
bada ere,herriko eragile asko-
ren artean osatu ditugu fes-
tak: Txurrumuski, esaterako,
jolasez arduratu da; Erriko-
txiak bertsolariak ekarri ditu;
marmitakoa eta hamaiketa-
koa Kandidok, Emeteriok,
Eduardok, Danik eta Milak
prestatu zituzten… Inguruko
herrietako gazte taldeek ere
babesa eta laguntza eman
digute. Azken finean, oso abe-
ratsak diraguztion artean lan-
dutako jaiak. Bide batez, eske-
rrak eman nahi dizkiegu
lagundu diguten guztiei.

Antolaketan arazorik izan al
duzue?
Gure asmoa herrian hutsik
dagoen eraikin bat (Etxeluzia,
Arin Enbilenekoek egurra

lehortzeko erabiltzen zutena)
okupatzea zen, festak han egin
eta behin-behineko gaztetxe
bihurtzeko. Okupatzearekin
batera, Udalarekin eta eraiki-
naren jabearekin harremane-
tan jartzekoak ginen; biei
bidaltzekoak ginen gutuna
ere prest geneukan. Festak
amaitu bezain pronto gazte-
txearen nondik norakoak
negoziatzeko bilera baterako
deia egitea zen gure asmoa. 

Albistea gehiegi zabaldu
zen herrian, ordea, eta ertzai-
nen belarrietara ere iritsi zen.
OKKko kide bati eta Etxelu-
ziaren jabeari deitu zioten
gure asmoen berri zutela adie-
razteko. Gauzak horrela, jabe-
arengana jo genuen, gure
intentzioen berri ematera.
Hasieratik, prest agertu zen
gurekin hitz egin eta ados jar-
tzeko. Udalak ordainduko
lukeen errenta da jartzen duen
baldintza bakarraeta gu, gure
aldetik, prest gaude zentzuz-
ko alokairu bat ordaintzeko.
Udala bitartekari soila izan-
go litzateke.

Zein izan da Udalaren jarre-
ra?
Jaiak hasi baino ordu batzuk
lehenago, urgentziazko bile-
ra bat egin genuen Udaleko 7
zinegotzirekin (EAJkoak falta
ziren). Aldeko jarrera izan
zuten eta ados jartzen baga-
ra —errentako baldintzak:
zenbat urtetarako, zenbat
diru…— jabearen eta Udala-
ren arteko kontratu hori sina-
tzeko prest agertu ziren.

Bien bitartean, polizia ope-
ratiboa martxan jarrita zego-
en eta gure asmoak bertan
behera uzteko eskatu zigu-
ten, guztiontzako egokiena
izango zela eta. Nagusiaren
jarrera ona baloratuz eta nego-
ziaketak aurrerazihoazela iku-
sita, jaiak herriko kaleetara
eramatea erabaki genuen.
Eguneko ekintzak herrian 
—plaza inguruan, gehien-
bat— egin ditugu eta gaue-
koak, aldiz, Antillako parke-
an, errespetu osoz lasai egon
nahi duen jendearentzat.

Zer moduz joan dira, ba,
jaiak?
Oso ondo,arrakastatsuak izan

oraindik asko daukagula ikas-
teko eta utokritika egin behar
eta egingo dugula. 

Antolatutako ekintzak
baloratuz, jende ugari ibili da.
Txupinazoan, adibidez, jen-
de dezente bildu zen, azken
momentuko egoerak sortu-
tako urduritasuna medio pix-
ka bat berandutu bazen ere.

dira. Gauza batzuk ezdiraguk
nahi bezain ondo atera; batez
ere, azken momentuan, lekua
inprobisatu behar izan dugu-
lako; baina, orokorrean, oso
kontentu gaude festek izan
duten erantzunarekin.

Antolaketari buruz esan
behar dugu gauzak ondo egi-
ten saiatzen ari garela, baina
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Kontzertuek ere harrera ona
izan dute, gazte asko izan da
musika taldeak entzuten. Tri-
ki ta Kek jo ez izana da aran-
tza bakarra. Izan ere, ema-
naldia berandutu egin zen eta
haien eta gure onerako, ez
jotzea hobe zela erabaki
genuen, taldeak berak ahol-
katuta; kontzertu hori gaz-

txearen inaugurazioan eman-
go dutela esan ziguten. Egu-
neko beste ekintzek ere arra-
kasta izan dute, herri bazka-
riak —200 lagun elkartu ziren
plazan, marmitakoa jateko—
eta baltsa lasterketak,—moi-
la ikuslez bet zen— batez ere.
Irudiek erakus dezatela gai-
nontzekoa.

ZERGATIA

“Lau urtetan milaka aldiz jarri diogu
arazoa Udalari mahai gainean eta ez
diote sekula adarretatik heldu. Beraz,
behingoz lanean hasteko garaia badela
eta, aurrerapauso bat eman nahi izan
dugu, arazoa erreala delako, gazteak
kalean gaudelako eta gaztetxe
autokudeatua behar dugulako”

ANTOLAKUNTZA

“Festen motorra OKK Gazte Asanblada
izan bada ere, herriko eragile askoren
artean osatu ditugu jaiak”

OKUPAZIOA

“Gure asmoa hutsik dagoen eraikin bat
—Etxeluzia— okupatzea zen, festak han
egin eta behin-behineko gaztetxe
bihurtzeko. Okupatzearekin batera,
Udalarekin eta eraikinaren jabearekin
harremanetan jartzekoak ginen”

NEGOZIAZIOA

“Jaiak hasi baino ordu batzuk lehenago,
urgentziazko bilera egin genuen Udaleko
7 zinegotzirekin —EAJkoak falta ziren—
eta eraikinaren jabearekin. Aldeko
jarrera izan zuten eta ados jartzen
bagara jabearen eta Udalaren arteko
kontratua sinatzeko prest agertu ziren”

ERANTZUNA

“Eguneko ekintzek ere arrakasta izan
dute, herri bazkariak —200 lagun elkartu
ziren plazan marmitakoa jateko— eta
baltsa lasterketak —moila ikuslez bete
zen—, batez ere”

KARKARA

Festak bukatuta negoziake-
tetan ari zarete orduan?
Bai, asteartean batzarra izan
genuen udaleko bi ordezka-
rirekin eta Etxeluziaren jabe-
arekin. Diru-adostasun bate-
rairitsi ginen: errenta OKKren
eta Udalaren artean ordain-
duko da. Gazte asanbladaren
nahia gaztetxea autokudea-

tzea bada ere, diru irabazirik
gabeko taldea da eta oraingoz
ez dugu beste aukerarik.

Hala ere,udal ordezkariak
eta gu ados gaude Etxeluziak
behin-behinekoa izan behar
duela. Gazteei benetako alter-
natiba bat eman behar zaie eta
behin betiko lokal bat lortze-
ko lanean jarraitu behar dugu.
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Eskerrak eman nahi
dizkizuegu gazte
festetan parte hartu

eta herria girotzen lagundu
diguzuen guztioi. Ekintzak
egin ondoren gauzak
jasotzen eta garbitzen egon
zareten guztioi ere mila
esker; eta, bereziki, ekintzak
antolatzen lagundu 
diguzuenei: trikitilariei,
festen hasieran, kristoren
giroa jarri zenutelako;
Txurrumuskiri,toke berezia
eman zeniotelako festei eta
baliabide gutxirekin 
olinpiada dotoreak antolatu
zenituztelako; Errikotxia
bertso taldeari, bazkaldu
ondoren, saio ederra eskaini
zenutelako; Batukada
taldeari, herriari bizitasun
handia eman zeniotelako
zuen erritmoekin: hori 
burrunbada Gabon 
tabernako tunelean; Heldu!
taldeari, herri kiroletarako
behar genuena uzteagatik;
koadrilei, balsak egin eta
ikuskizun zoragarria 
eskaintzeagatik; Emeteriori,
Kandidori eta Edortari:
ederra marmitakoa;
Daniri eta Milari: zein ondo
sartu zen hamaiketakoa!;
musika taldeei: Orio 
Konbakt Rock, I can´t
explain, Kenon, Darling
Shoes, Aurka, DJ Illarras,
Mahaster River eta gure
Mikel, zuen kantu eta
erritmoek ez dute hutsik
egin. Mila esker: Kolon
Txiki, Sarasua, Gabon, Unar,
Kala Kari… tabernei 
zerbait behar genuenean
hor egon zaretelako.

Bestalde, gure 
antolamendua dela eta
zenbait ekintza antolatzea
ez delako erraza izan eta
horiek aurrera eramateko
erotuta ibili diren 
guztiei barkamena eskatu
nahi diegu.

Zuek gabe ez zen festarik
egingo. Eskerrik asko eta
zorionak bihotzez. Hasi
prestatzen, gutxi falta da eta
datorren urteko gazte
festetarako. Irailean, berriz.

OKK GAZTE ASANBLADAREN
ESKER ONA
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NIRE HONETAN

Aupa irakurle. Zenbat
hobetu den KARKARA

aurreko zenbakitik
honetara, ezta? Neroni ere
harritu nau mejorak. Nire
ausentziaren lehen     
ondorioa izango da? Jakin
banekien KARKARA ez nuela
betiko lantoki izango, baina
sortutako aukeraren eta
hartutako erabakiaren 
bat-batekotasunak eragin
didaten zorabioaren     
eraginpean idatzitako lerro
solteak dituzu hauek, 245.
zenbakiarekin bukatu
baititut hemengo lanak,
beste bide bat hartzeko.
Gustura; baina penaz,
eskola ezinhobea izan
dudalako KARKARA. Duina.
Eta agurrak gustuko ez
ditudan arren, eskerrak
eman nahi dizkiet 2004ko
urritik hona bidelagun izan
ditudan lankide eta 
arduradunei. Nirekin
izandako pazientzia eta
jarreragatik. Eta baita
herritarrei ere, nola ez bada!
Idatzi ditudanekin gozatu
duten bi edo hiru horiei,
haserretu izan zaizkidanei…
eta hemendik pasa naizenik
ere konturatuko ez zen
gehiengo horri. 

Ez nuke aldizkariari
lotzen nauen haria bat-
batean moztu nahi, eta 
negoziazioak bide onetik
badoaz, aurrerantzean ere
tarteka irakurriko dituzue
nik idatzitakoak. Hori bai,
Jokin Salsamendi bezala:
profesionalen katxearekin.
Ondo-ondo bizi eta aio!

4 urte ta
gero… ariyo!

PATXI URANGA

Denboraldi berezia

Helduek denboraldia
bukatu eta gaztetxo-
ek berriari ekiten

dioten garaia da iraila eta
aproposa arraun denboral-
diak eman duena aztertze-
ko. Zapore gazi-gozoak utzi
dizkigu aurtengo denboral-
di honek. Uretako lanak, ur
gazitan egiten diren arren,
sentsazio gozoa. Gazitasuna,
berriz, uretatik kanpora das-
tatu behar izan dugu, Joxe
Mari Urdangarinek bat-bate-
an utzi gintuen eta.

Ez zaigu edonola joan,
ordea. Arraunlariek esan
bezala, bigarren igandean
txalupan izan zen beren arte-
an, urrezko Mirotza garai-
penera bultzatuz, bere bizi-
indarra eskainiz. Bukaeran
Irakoitzek besoa jaso, zeru-
ra begiratu eta Orioko
arraunzale guztien mezua
igorrizion: Eskerrik asko Joxe
Mari, eta bejondaikela!

Hurrengo bandera bera-
rentzat izango zela ere zin
egin zioten arraunlariek. Eta,
ostera ere, Joxe Mariren inda-
rra han azaldu zen. Kontxa
amaitu eta aste betera soilik,
Mirotzak, berriz ere, kontra-
rio guztiak hautsi zituen
nagusitasunez. Beltz eta ber-
de koloreko bandera, Joxe
Mariren bandera, Orion
aspaldiko partez. Ez dira
kasualitate hutsak. Gizon
maitatu eta errespetatu batek
ematen duen indarraren
poderioz lortutako garaipe-
nak dira. Hutsune handia
utzi duen gizon baten garai-
penak. Goian bego Joxe Mari,
eta aupa Orio!

Uretako lanak, berriz,
gozoak izan dira. Gaztetxo-
ek aurten ere makina bat
banderairabazi dute batele-
an eta trainerillan. Baina,
garrantzitsuago dena, asko-

tan gutxiegi mimatzen den
aulki mugikorraren magia
berenganatu dute. Helduen
kasuan ere landu dugu aul-
ki mugikorra, batik bat Nazio-
arteko Estropada antolatuz.
Egun borobila izan zen hura,
arraun festa peto-petoa.

Aspaldiko partez, bi trai-
neru uretan: Txiki eta Miro-
tza. Txiki handi baten aur-
ka, Astillero, David eta Golia-
ten antzera. Ezin izan genuen
Goliat hori garaitu, baina bai
Goliat izatera deitua dagoen
beste bat, Kaiku, Santoñako
estropadan. Eskertzekoa
arraunlarien lana eta ilusioa.
Segi horrela!

Eta Mirotzari buruz, zer
esan! Arraun-hegaldi doto-
rea erakutsi du Kantabriko
osoan. 5 bandera eta foto-
finishak dantzan jarri zituz-
ten hainbat bigarren postu.
Denera 3., historia guztian
maila handiena izan duen
Ligan. Ez da meritu makala.

Denboraldi berezi honen
beste bi adierazle: emaku-
meek, historian lehenengo
aldiz, Kontxako bandera
jokatu zuten. Beren artean
Orion aritutako hainbat gaz-
te, bi trainerutan banatuta:
Tolosa eta Getaria-Zumaia.
Horra hor oriotarrontzako
etorkizunerako beste erron-
ka bat. Eta estreinako aldiz,
baita ere, Espainiako Llaüt
txapelketan parte hartu
dugu, garaipena lortuz Mala-
gako ur bareetan.

Guztion laguntzarekin,
Mirotza eta Arraun Elkartea
ez dira inoiz bakarrik joan-
go…

Arraun-hegaldi
dotorea erakutsi

du Mirotzak
Kantauri osoan

Gazitasuna
uretatik kanpo

dastatu behar izan
dugu, Joxe Mari
Urdangarinek 

bat-batean utzi
gintuen-eta

IGON LERTXUNDI

ORIOKO AE-KO PRESIDENTEA

ADARRETATIK HELDUTA
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Badator; badator krisia

Baietz esan didate. Aur-
ten ere nire kolabora-
zioa behar-beharrez-

koa dutela, ezinbestekoa.
Ainara Peña kalera bota dute-
la, gaizki idazten zuelako,
gatzik gabe eta ez zuela mai-
la ematen KARKARAn eskribi-

tzeko. Haren ordez kategori-
ko kazetaria hartu dutela, pro-
ba moduan . Garbiñe ere urdu-
ri omen dabil. Kezkatua. Bera
ote den hurrengoa kalera joa-
ten. Eta Torrotxo, bueno Torro-
txo; ETBn lana egiten duela-
ko libratu dela diote herrian .
Nik herrian bolo-bolo dabi-
lena kontatu dut soilik. Bada-
kizue krisia gizarteko alor guz-
tietara iristen da eta baita
herriko enpresa onenetara
ere. 

Udararen balantzea oso
txarra izan da. Ez dugu Kon-
txa irabazi nahiz eta onenak
izan —baja pertsonal garran-
tzitsua barne— krisi ekono-
mikoa azkenean heldu da 
—euri-borra dopatutakoa bai-
no azkarrago gora; gastua itxa-
ferotua eta jornala XX. men-
dean— eta oriotarrok Olin-
piadetan ez dugu urrezko

JOKIN SALSAMENDI

MOILA BAZTERRETIK

dominarik  jaso —trafiko mul-
ta pertsonako kirolean seiga-
rren postu duina lortu du
Oriok. Arrantzaleen kostera
txarra, eta eguraldi eskasak
turismoa beldurtu du. Euskal
arazoa ustelduta eta taberna
eta negozio asko agonia
jotzen… denbora kontua.

Baina gauza onak ere izan
dira. Era positiboan pentsa-
tu beharra dago. Etxeak mer-
katu dira eta orain 50 milioi
bakarrik balio dute —25 bat
urteko aurrezkiak— eta Uda-
laren Plaza aldizkarian iraku-
rri dudanez Anibarko Portu-
ko parkearen aldamenean
zakarrontzi berria ipini dute.
Eta  hondartzako bideguru-
tzean ispilua. Hurrengo ale-
an kontainerrari gurpila berria
ipini diotela esango digute
eta bi farolei bonbilla aldatu
behar izan dietela.

KARKARAko nire
jornala erdira

jaistea erabaki dut,
eta faborez ez
esan ezetz ze

erabakia hartua
dago

Hori da udal baliabideak
efizienteki erabiltzea. Auste-
ritatea.

Urte gogorra datorkigu eta
denok utzi beharko dugu bide-
an zerbait. Horregatik  aurten
KARKARAko nire jornala erdira
jaistea erabaki dut, eta fabo-
rez ez esan ezetz ze erabakia
hartua dago.
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Lehengusuak Pillikun

Ez ziren Goiko Kaleko
festak 1945. urtearen
inguruan argazki hori

egin zenean, sanpedroak
baizik. Nonbait, Joxemari
Salsamendi, orduan 
famaren gorenean zegoen
Salsamendi III.a pelotaria,
Madriletik etorri berria zen
egun batzuk pasatzera
Oriora; Goiko Kalera joan
eta Danbolineneko 
familiakoekin topo egin
zuen eta ez zuten aukera
galdu nahi izan elkarrekin

fotografia egiteko. Gonzalez
de Txabarritarrak dira
argazkiko ia denak, 
lehengusuak. Artean
Klaudia G. de Txabarriren
senargaia zenak atera zuen
fotografia. 

Atzetik hasi eta 
ezkerretik eskubira: 
Joxemari Salsamendi —
Salsamendi III.a pilotaria—,
Klaudia G. de Txabarri, Luis
Azkue, Rufino G. de 
Txabarri (aita), Teresa Loidi,

Merzedes Salsamendi,
Juanita Oliden, Gregoria
Salsamendi, Manuela
Atxega, Mariano Oliden,
Matilde Salsamendi, Maria
Aramendi eta Rufino G. de
Txabarri (semea).

ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA:

ELISABETE, MARGARITA ETA

RUFINO G. DE TXABARRI

Txoko honetan
erakusteko moduko
argazki zaharren bat
baldin badaukazu,
ekarri KARKARAra eta
gustu handiz
argitaratuko dugu,
zuk ekarritakoa dela
jarrita.
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KRITIKA IKASLEAK IDAZLE

Antilla hondartzak
aldaketa handiak
jasan ditu azken urte

hauetan, hondar garbi eta
leuna izatetik, hartxintxar
izateraino. Aldaketa horien
eragile nagusia kanpoko
muturra da, eta korronteak
bertako harri txikiak 
hondartzara ekarri ditu.
Horrela, ur ertzetik hasi eta
hondartzan zabaldu dira.

Hartxintxarrez gain,
uraren eraginez ere ur
ertzean aldapa handia sortu
da. Oso desegokia da oinez
ibiltzeko eta baita haurrak
uretan bakarrik sartzeko
ere. Izan ere, guztientzat da
oso arriskutsua.

Orion bi hondartza
izanik, ez da logikoa bat
bera ere egoera onean ez
egotea. Arazo horren
ondorioa herritarrok eta
herrira etortzen direnek
ordaintzen dugu eta bada
horri konponbidea 
bilatzeko garaia.

Orioko
hondartzaren
egoera

IRATXE OLIDEN | 

DBH X

Eskutik helduta, txiki-
tan ezagutu zuen Orio-
ko kale eta karkareta-

tik barrena garamatza Patxi
Olidenek liburu txiki, baina
mamitsuan. Ibilbidea buruz
daki gidariak eta zalantza
gutxirekin deskribatzen diz-
kigu garai hartan bizi zirenen
eginbehar, ogibide, ohitu-
ra… oraintxe ikusiko balitu
bezala marrazten ditu gure-
tzako bazterrak banan-
banan, bizi eta indartsu.

Hain berea duen hizkuntz
argia eta zehatza erabiliz lor-
tzen du hori Patxik eta ikas-
le liluratuen moduan segi-

tzen diogu, hitzez hitz, bere
gogoaren atzetik pausorik
galdu gabe,ezagutu ezdugun
haren aztarnetan aurkitu
nahian gure Orio. Ez dago
nostalgiarik liburuan, arke-
ologoaren lana balitz  beza-
la, guretzako ekartzen du
izan zena; baina han geratu
zen non edo non, eta kitto;
bizitzen jarraitu behar dugu.

Horiguztia argitalpen oso
txukunean dator, formatu
eta maketazio dotoreak
argazki eta irudi aukeraketa
apartarekin osatu direlako.
Ederra liburua, azal eta
mami, eta txalogarria Uda-

laren ahalegina horrelako
altxorra jaso eta herritarrei
eskainiz.

Gauza pare bat bai aipa-
tu nahi ditudala, estimatze-
koak izaten direlako irakur-
leentzat. Patxi Olidenen tes-
tua dena segidan dago jarrita,
kontakizuna antolatuko
duen markarik gabe:  atalak-
edo sar tzea  helduleku
moduan, asko lagunduko
zuten irakurtzeko garaian.
Fotografiei oinean argibide-
ak —noizkoak diren, zer…—
jartzea ere ez zen gauza txa-
rra izango.

ANA G. DE TXABARRI 

Orio herrixka, gogoan hartzeko liburua idatzi du Patxi Olidenek. KARKARA

Garai bateko Orio bizi-bizi
memoria lan ederrean
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“Merkatuko 
askatasuna 
askatasun 
sindikalaren eta
langileen 
skubideen gainetik
jartzen dira.”

LAURA 
G. DE TXABARRI
ELAko arduraduna
Gai monografikoak 
2008/09

“Segur aski, gu gara
naturalak ez
garenak, arraunla-
riak; zirkoak
funtziona dezan 
ezinbestekoak
garen bakarrak.
Edozer onartzen
dugunak. Esatera-
ko, larunbatean
Bermeokoa. Sekula
ez dut ikusi halako
ontzi kaosa 
estropada eremu
baten barruan.”

IBON GAZTAÑAZPI
Arraunlaria
Berria 
2008/09/23

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Ez delako batere erraza
hainbeste jende ados
jarri eta lanean gogor
egitea, festak bezalako
gauza gozo eta 
erakargarria izanda ere.

Hori erakutsi digute
gazteek, badutela burua
eta gogoa gauzak
txukun eta modu
egokian egiteko eta,
bide batez,
ingurukoekin 
gogoratzeko. Zer nahi
duten badakitela eta
hori lortzeko bidea
egiten ere bai, burujabe
izan eta aldarrikapenak
egin non dauden eta
norekin ahaztu gabe,
berearekin bakarrik
ibili gabe.

Kutsakorra beharko
luke ikasgaiak, herrian
barrena zabaldu eta
guztia eta guztiok
bustitzeko.

OKK Gazte
asanbladari

Lau belaunaldi elkartuta
Apirilean 90 urte egin zituenean desio bakarra zuen gogoan
John Cowiek : alaba Paten etxera etorri eta jaioberria zuen ber-
biloba, Usua, ezagutu. Horrela, lau belaunaldi elkartu ziren
irailean Aian, egun pare bat elkarrekin pasatzeko. 

Hemen dituzue John eta Ellen Cowie Eskoziatik etorrita,
Pat bera eta  Iona alaba, eta maiatzean jaio zen Usua —elkar-
tzearen aitzaki polita— denak batera.  Johnek eta Ellenek ber-
biloba ikusi, besoetan hartu, musuak eman… nahi zuten guz-
tia egin eta gero, denbora aurkitu zuten Aia, Orio, Getaria eta
Zarautz bisitatzeko, eguraldi onak lagunduta. Bitartean haie-
kin etorri ziren Paten anaia Gordonek eta koinata Audrey-k
kostaldea goitik behera ikusi zuten.
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Eskela edo urteu-
rreneko gogoanga-
rria KARKARAn jarri
nahi baduzu, deitu
gure telefonora:

943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

Gregorio Zubizarreta
Areizaga Getariko
herritar eta bertako

lurperatzaileak zinpean aitor-
tzen du:1936ko urriaren 25eko
goizaldean, Getarian zeuden
bi falangistak, Timoteo Orte
jauna eta Garcia izeneko bes-
te bat, eskatu ziotela kanpo-
santua ireki eta bertan gorpu
bat lurperatzeko, eguna argi-
tu aurretik. Agindua obedi-
tuz, hilerrira joan zen, haren
ondoan, bide ertzean gizon
bat zegoen hilda, angarila
batean jaso eta kanposantuan
sartu zuten. Zubizarreta jau-
nari ezaguna egiten zitzaion
hildakoa eta uste zuen Orio-
koa zela, baina ez zekizkien
haren izen-abizenak. Gerora
jakin zuen, norbaiti entzun-
da, hildakoa Teodoro Miche-

lena Zumeta zela eta hilda
agertu aurreko gauean etxe-
tik atera zutela. Hortaz, adie-
raz dezake gizon hori Getari-
ko hilerrian lurperatu zuela
1936ko urriaren 25ean, erre-
gistro zibilean izen eman gabe
eta epailearen agindurik gabe.

Eta dagozkion ondorioak
izan ditzan, sinatzen dut
honako agiria, interesdunak
horrela eskatuta, Getarian
1939ko abenduaren 11n.”

Aurreko hitz horiek (jato-
rrizko agirian erdaraz) Geta-
riko alkateak eta lur-emaile-
ak sinatuta daude, erailketa-
tik hiru urtera. Agiria aurreko
astean, 2008ko irailaren
25ean, ekarri zuen Martxiel
Urkizuk Orioko udaletxera,
egunkarian irakurrita Eusko
Jaurlaritza 1936ko gerran hil-

dakoen zerrenda osatzen ari
dela, oroimen historikoa
berreskuratzeko.

Teodoro zenaren alaba M.
Carmenen senarra da Mar-
txiel. Hark esanda dakigu
Mitxelena Donibane Lohi-
tzunera joan zela gerra hasi
berritan, beste hainbat orio-
tar bezala, San Antonio bapo-
rean, eta bertan aste batzuk
pasa zituela, harik eta Orio-
tik abisua ailegatu zitzaion
arte dena lasai zegoela eta
etortzea bazeukala. Etorri eta
hurrengo gauean Xuai gaine-
an garbitu zuten. M. Carme-
nek 5 hilabete zituen egun
hartan. ELAko afiliatu izatea
zen Teodororen delitua, bes-
terik ez. Herritar batek salatu
ote zuen, susmo horixe dute.

IÑAKI ITURAIN

Faustina Azkue eta Teodoro Mitxelena senar-emazteak. Gizona falangistek hil zuten 1936an, Xuai gainean. FAMILIAK UTZITA

Orion hil, Getarian lurperatu

JAIOTAKOAK

• Maddi De Andres 
Ostolaza, Orion, 
irailaren 21ean.
• Leire Vanessa Fiallos
Parada, Orion, irailaren
9an.
• Joshua Aratz Huete
Padilla, Orion, irailaren
5ean.

EZKONDUTAKOAK

• Elena Etxeberria
Sedano eta Patxi Arnal
Carrere, Orion, irailaren
27an.
• Miguel Angel Rivas
Oldorff eta Veronica
Tamayo Velez, Orion,
irailaren 20an.
• Maider Lizaso Iribar
eta Mikel Lizaso Zulaika,
Orion, irailaren 20an.

HILDAKOAK

• M. Teresa Salsamendi
Zubeldia, Orion, 
irailaren 12an. 84 urte.
• Gregoria Arizeta
Zinkunegi, Orion,
irailaren 23an. 80 urte.
• Luis Larraza 
Gurrutxaga, Orion,
irailaren 17an. 92 urte.
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“Hainbeste jende zuria
ikusteak harritu ninduen”
Maite Azkue eta Jesus Mari
Aiertzaren Jon semearekin
pasa ditu azken 4 asteak
Zouridinek etxean. 14
urteko mutikoa 
Senegaletik oriotarrari
bisita egitera etorri da, eta
bide batez, aita ikusteko
balio izan dio.Thior Babacar
da aita, arrantzalea da
Getariako Pedro Jose
baporean. Istorio berezia
da Jon eta Zouridinerena.

Zer nolako bidaia egin
zenuen hona etortzeko?

Z: Bakarrik etorri nintzen
bi hegalditan: Dakar-Madrid,
Madrid-Donostia. Hegazkina
hartzen nuen lehen aldia zen,
bakarrik ibili nintzen eta asko
gustatu zait esperientzia. Egia
esan, beldur pixka bat ere sen-
titu nuen.

Zerk harritu zaitu aurrene-
ko egunetan?

Z: Aireportua ederra iru-
ditu zitzaidan. Dakarren bai-
no auto gehiago daude kale-
an, semaforo gehiago ere bai,
kaleak oso zabalak dira, eta
bidegorriak daude bizikle-
tentzat. 

Realaren entrenamendu-
raerejoan ginen eta asko gus-
tatu zitzaidan, ni neu ere fut-
bolean aritzen bainaiz futbol
eskola batean.

Bestalde,azal zuriko hain-
beste jende ikusteak ere harri-
tu egin ninduen. Jonen esko-
lara joan nintzenean denak
niri begira gelditu ziren!

Nola ezagutu zenuen Jon?
Z: Egun batean, gure aita

trenean zetorrela, Jon bere
ondoan eseri zen, eta oso
mutil ona iruditu zitzaion:
horrexegatik bakarrik, alboan
eseri eta hitz egiteko prest
zegoelako. Izan ere, oso jen-
de gutxik jokatzen du horre-

THIOR BABACAR ARRANTZALEA ETA ZOURIDINE MOUHAMED THIOR  HAREN SEMEA

la. Orduan aipatu zion aitak
adin bereko semea zuela berak
—orain 14 urte ditugu Jonek
eta biok— eta, nahi izanez
gero, harremanetan jar gin-
tezkeela gutunen bidez. Jonek
gaztelaniaz idazten dit, gaz-
telania ikasten baitut eskolan
eta nik frantsesez idazten diot,
Jonen amak, Maitek, frantse-
sa badaki eta. 

Nola moldatu zara Jonen
lagunekin?

Z: Gaztelaniaz egiten dut
haiekin. Futbolean, eskuba-
loian, saskibaloian, skatebo-
ardarekin, bizikletarekin…
jolasten aritzen gara. La Salle
ikastetxeraere joaten naiz goi-
zero Jonekin, baina euskaraz
egiten dute eta nik ez dut uler-
tzen. Matematiketan, ordea,

Semaforo, auto eta
bidegorri gehiago

daude hemen,
nahiz eta Dakar
handiagoa izan 

Jon oso mutil ona
da, aitaren iritziz,
ondoan esertzeko

eta hitz egiteko
prest ikusi zuelako

ondo moldatzen naiz eta gaz-
telaniako ariketak ere egiten
ditut.

Hemengo janaria gustatzen
al zaizu?

Z: Orokorrean bai; baina
barazkiak ez, eta, musulma-
na naizenez, ez dut txerriki-
rik probatu ere egin. Rama-
dana hasita abiatu nintzen
hona, baina hemen ohiturak
ez ditut jarraitu. Guk ez dugu
alkoholik edaten eta harritu
nau ikusteak zenbat edaten
den hemen.

Zenbat hizkuntza ezagutzen
dituzu?

Z: Serere etniakoa naiz eta
ama hizkuntza sererea dut.
Senegalgo hizkuntza nagusia
ere badakit. Eskolak frantse-
sez hartzen ditut  eta gaztela-
nia pixka bat ikasten dugu. 

Aitaren falta sentitzen duzu
hemen lanean dagoenean?

Z: Norbaitekin sesioa
badut aita joaten da haiekin
hitz egitera —batzuetan nire
defentsan batzuetan nire kon-
tra—; baina, aita ez badago,
amak egiten du. Arrebek ez,
jakina, 10, 7 eta 2 urte beste-
rik ez dituzte eta.

Eta aitak zer dio?
T: Ezin dut nire historia

guztia kontatu, baina esan
nahi dut leku guztietan jende
ona eta txarra dagoela, eta
familia hau benetan ona da.
Inoiz ez zitzaidan burutik pasa
bere gain hartuko zituztela
semea hona ekartzeko lana eta
gastuak. Aurreneko aldiz pasa-
ko ditu Orioko azal zuriko
familia batean oporrak gaz-
tetxo afrikar batek. Poza han-
dia eman dit horrek; bazeu-
kan nirekin egotea, baina poz
handia eman dit familiaren
abegikortasunak.

Aita itsasotik etorrita, elkarrekin egoteko egun motza izan zuten. KARKARA
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URRIA

03an, G. Artiñano.
04ean eta 05ean, Zulaika.
06an, Iriarte.
07an, Mutiozabal.
08an, Etxeberria.
09an, G. Artiñano.
10ean, Larrañaga.
11n eta 12an, Azaldegi.
13an, Mutiozabal.
14an, Etxeberria.
15ean, G. Artiñano.
16an, Azaldegi.
17an, Zulaika.

Azaldegi: Urdaneta kalea, 8. 
943 13 31 83 Zarautz

Etxeberria: Gipuzkoa kalea, 17. 
943 83 23 98 Zarautz

Mutiozabal: Kale Nagusia, 12. 
943 83 29 70 Zarautz

Larrañaga: S. Frantzisko, 16.
943 13 38 14 Zarautz

Lasa: Herriko plaza. 
943 83 09 36  Orio

G.Artiñano: Zigordia kalea, 17. 
943 13 40 19 Zarautz

Iriarte: Zinkunegi, Pilartxo Enea.  
943 13 29 83 Zarautz 

Zulaika: Bizkaia kalea, 41 
943 13 39 94 Zarautz

ZAINTZAKO BOTIKAKITSASOA

Urria Itsasgora Itsabehera Ilargia
03 07:11 eta 19:30 01:05 eta 13:22
04 07:44 eta 20:04 01:37 eta 13:58
05 08:21 eta 20:43 02:12 eta 14:38
06 09:08 eta 21:37 02:53 eta 15:29
07 10:17 eta 23:05 03:49 eta 16:41
08 11:50 eta _____ 05:18 eta 18:17
09 00:52 eta 13:14 06:57 eta 19:38
10 02:03 eta 14:14 08:04 eta 20:32
11 02:49 eta 15:00 08:50 eta 21:12
12 03:27 eta 15:39 09:28 eta 21:49
13 04:02 eta 16:16 10:03 eta 22:24
14 04:36 eta 16:53 10:38 eta 22:59
15 05:11 eta 17:31 11:15 eta 23:35
16 05:47 eta 18:11 11:55 eta _____
17 06:27 eta 18:54 00:14 eta 12:37

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK
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Herrio natur taldeak piragua irteera antolatu du
urriaren 4rako. Arranplan elkartuko dira 17:30ean  eta
ontziak hartu ondoren, Santio errekara abiatuko dira,
bertako faunaren eta floraren inguruan Herriokoek
emango dituzten azalpenak entzuteko.

Interesatuak arranplara agertu beharko dute, ontzi-
rik ote dagoen galdetzeko, 25 piragua baitaude.

Piraguan irteera

BERTSO BIDEA
Urriaren 13an, GR bertso

bideko saioa: Orio-Urretxu/
Zumarraga. 23:00etan,
Kolon Txiki tabernan.

ARETO FUTBOLA
Urriaren 5ean, nazional B

kategorian: Orioko
Tabernak-Elorrioko.

Urriaren 12an, nazional B
kategorian: Allerru
Algeposa-Orioko Tabernak.

PODOLOGOA
Aian, urriaren 11n. Ordua

hartzeko Udalean eman
behar da izena. 
Tf: 943 13 11 44.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, urriaren 15ean

jasoko dituzte altzari
zaharrak. Bezperan utzi
behar dira zabor lekuetan,
eta Udalean abisua eman
nolakoak diren esateko.

GOIKO KALEKO
FESTAK

Urriaren 10ean, batukada
taldea, 19:30ean; mus
txapelketa. 22:00etan.

Urriaren 11n eta 12an, 2.
eskuko liburu azoka.

Urriaren 11n, krono
igoera, 10:30ean; 16:30ean,
altxorraren bila; 17:00etan,
zinta jokoa;18:00etan;
txokolatada eta toka;
19:30ean, TTukuttun
txalaparta, 21:00etan; Mikel

Aranzabalen eta Eñaut
Martiren kontzertua.

Urriaren 12an, diana eta
tortilla lehiaketa, 11:00etan;
hamaiketakoa eta kantaldia
Mutiko alaiekin, 12:00etan;
bazkaria, 14:30ean.

Kantu bazkarirako
txartelak Gabon eta Kala
Karin daude salgai, urriaren
10a arte. Prezioa: 10 euro.

Jubenilean: Lagun Onak-
Orio. Kadetean: Lengokoak-
Orio. Infantilean: Orio-
Martutene. Emakumezkoen
Ligan: Orio-Zumaia. F-11n:
Orio-Luberri.

MENDI IRTEERA
Urriaren 12an, GR 34ko 2.

etapa, Talai Mendik
antolatuta. Irteera:
07:00etan autobus
geltokitik. Izena ematea:
Uranga burdindegian,
urriaren 9a baino lehen.  

SILO BOLAK
Aian, urriaren 14an.

Zerbitzuaren inguruko
informazioa jasotzeko
Urkomera deitu: 943 81 65
00; edo bertako Igorrekin
hitz egin: 660 04 97 51.

SARIA
Patxi Olidenen Orio

herrixka liburuko 12 ale
oparituko ditu Udalak.
KARKARAren laguntzaileen
artean zozketa egin eta gero,
hauek dira gure bulegora
etorrita liburua jasoko
duten irabazleak: Lurdes
Gabilondo, Maite Redondo,
Gabriel Mendizabal,
Harkaitz Uranga, Maribel
Agirre, Faustina Agirre, M.
Rosario Etxeberria, Juan
Antonio Beristain, Jone
Iparragirre, Lurdes Arregi,
M. del Mar Gutierrez, Luis
Padrones.

FUTBOLA
Urriaren 4an, regional

kategorian: Anaitasuna-
Orio. Jubenilean: Orio-
Anaitasuna. Kadetean: Orio-
Usurbil. Infantilean: Amara
Berri-Orio. Emakumezkoen
Ligan: Amaikak Bat-Orio. F-
11n: Añorga-Orio.

Urriaren 11n, regional
kategorian: Orio-Urola.

Zerbait saldu edo erosi,
oparitu, lan eskaintzak,
etxea alokatu… nahi
baduzu, KARKARAn duzu
iragarkietarako txoko
berri hau. 

Iragarri nahi duzun
hori telefonoz (943 83 15
27) zein e-postaz bidali
dezakezu:
karkara@karkara.com. 
Merke asko, doako 
zerbitzua baita gurea.

Iragarkietarako
txokoa

ALOKAIRUA
Edozein negozio

zabaltzeko lokal ezin
aproposagoa alokagai
Orion, Eusko Gudari
kalearen erdi erdian.
Informazio gehiago: 
943 83 09 29 (Pilar)

SALGAI
Volswagen California T4

salgai: 2000. urtekoa, 2,5
TDI motorra eta txuri
kolorekoa. Ondo zainduta.
Tf: 649 89 58 58 (Oidui
Usabiaga)

Dragon Invacare markako
gurpildun aulki elektrikoa
eta ranpak salgai, berri-
berria. Prezioa: 3.000 euro.

Tel: 943 83 27 63.
Egoera onean dagoen

Volkswagen Golf autoa
salgai, 1991. urtekoa. 
Tf: 630 77 88 07.

Sagarminak (makatz
basatiak) saltzen dira. 
Tf: 662 390 838. Felix. 

Mercedes Class E autoa
salgai. 2003. urtekoa, 89.000
km eta ondo zaindutakoa.
Tf: 647 10 16 46.

LAN ESKAINTZAK
Ingeleseko klaseak

esperientzia handiko
irakasle tituludunaren
eskutik: banaka edo talde
txikitan. Tf: 610 76 28 37
(Imanol).

Montaje eta ajuste
mekanikoan aritutako
langilea behar dugu.  
669 01 43 49. 

GALDUTAKOAK
Bi urteko neskato baten

galtza bakeroak galdu
nituen irailaren 24an.
Plastikozko zorro
transparente batean zeuden
eta frontoiaren eta Blink
tabernaren artean aulki
azpitik erori zitzaidalakoan
nago. Aurkitzen duenak, dei
dezala, arren, 943 89 05 72
zenbakira. Asko eskertuko
diot.

AZOKA




