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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.

BITORIANO GANDIAGA 

1
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa.
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa.
Hamasei harri lantzen
ari da Oteitza.
Ai oi ai! ari da Oteitza.

2
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa.
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa.
Mailua penazkoa,
harria gau beltza.
Ai oi ai! harria gau beltza. 

3
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa.
Tiriki tauki tauki
mailuaren hotsa.
Etsipen kolpe bat da
ukaldi bakoitza.
Ai oi ai! ukaldi bakoitza. 

Tiriki tauki tauki
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GUTUNERAKO OHARRAK

Argitaratu nahi diren gutunak KARKARAren helbidera
bidal daitezke edo gure lokalean eskuz entregatu
(Kultur Etxean). Posta elektronikoz ere bidal daitezke
honako helbidera: karkara@topagunea.com

KARKARAk ez du argitaratuko izenik gabe datorren
gutunik. Egileak hala nahi badu, ezizenarekin joango
da; baina, beti, guk egilea nor den jakinda.

Gutunek, gehienez, 200 hitz izango dute. KARKARAk
bere egiten du eskutitzak laburtzeko eskubidea.

Eskerrik asko,
ikastola
Tarteka ttuntturroetan ari-
tzeko lagun talde bat elkartzen
gara, han edo hemen, joale-
en klaskada entzun dadin baz-
terretan. 

Ez gara, inolaz ere, talde
profesional bat; eta, are gutxia-
go, dirua lortzeko koadrila,
eta ez dugu, oraingoz, ttun-
tturroetan jarduteko geronen
materialik. Orioko Herri Ikas-
tolak utzi dizkigu orain arte,
behin eta berriz, erabili izan
ditugun bai joaleak eta baita
ardi larru eta gainontzekoak
ere. 

Lerrohauen bitartez eske-
rrak eman nahi dizkiogu, ez
digulako inoiz ezetzik eman
eta beti gogo onez utzi dizki-
gutelako. 

TUNTTURROAK

€AJ: nahikoa
duzue!
Euskal Herria txikitzen ari
zarete lotsagabeki, herriaren
nahiaren aurka eta isilik eta
geldirik nahi gaituzue?

AHTa ezkutuan eraiki
nahian ari zarete, lanak poli-
ziaz betez, edozein altxa-
mendu jipoituz eta horiek
indargabetu nahian, beldurra
sartuz.

Txikizio horren aurka ego-
teagatik bakarrik euskal gaz-

teak jipoitzen dituzue. Zer
duzue ezkutuan, zeren beldur
zarete?

Diruzaleak. Herri honeta-
ko arazo bakarra ETA dela sal-
tzen duzue, jendea itsutzeko
eta, atzetik, zuen helburu
bakarrak betetzeko: dirua eta
boterea. Euskal Herri aske
ezkertiar bat nahi eta borro-
katzen dugun guztiak kartze-
laren eta torturaren meha-
txupean jarri gaituzue, herria
gelditu eta isilduko duzuela-
koan. Faxistak. Inposaketa
horien eta askatasun urrake-
ta horien aurrean beti eran-
tzungo dugu.

Horrela ez goaz inora. Eus-
kal Herriak daraman erritmoa
gelditu beharra dago. Birzi-
klatu, berrerabili, eseri, elka-
rrizketatu... hori da bidea. Bai-
na hau ez da zuen buruetan
sartzen. 

IBONI 
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Talde mistoa osatu dute
EAE-ANVko hautetsiek
Hilaren 28ko udalbatzarrak
gai ordenak jasotako 12
puntuetatik 11 onartu
zituen; 3, aho batez.

Bixente Lasa EAko zinegotzi
berriak dagokion kargua har-
tuz hasi zen urriko udalba-
tzarra. Iraileko bilerako akta
aho batez onartuta, Udalhitz
2008-2010 akordioa onartu
zen, aldeko 9 bozkekin. Beraz,
langileen lan baldintza berriak
arautu zituzten, soldataren
zenbatekoa tartean: urtero
KPI gehi puntu bat igoko da.

Auto taxi zerbitzua bataz
beste %7,5 igotzea  eta kredi-
tu aldaketak —aho batez —
onartu ziren. Kreditu gehiga-
rrietan, Bisiguaren eguna eta
Orion! kenduta, 416.120,41
euroko gehikuntza izan da.

Urola Kostako Udal Elkar-
tearen estatutuen aldaketa
izan zen onartu ez zen gai
bakarra, gehiengo absolutua
ezbaitzuen lortu. EAE eta EB-
Aralar-ek aurka bozkatu zuten,
aldaketa horiek Oriori ordez-
kari bat galtzea ekarriko dio-
telako (5.000-6.000 biztanle
arteko herriari 3 ordezkari
dagozkio eta estatutu berriak
2 izatea proposatzen du).

Bestalde, ikastolari zuze-
nean adjudikatu zitzaion
Muntoko lursailaren lurrazal-
eskubidearen lagapena. Jesus
Rodriguezek lanak gelditzeko
dekretuarekin zer egingo zuen
galdegin zion alkateari.

Udalean talde misto bat
sortzea onartu zen gero. Lei-
re Zinkunegik, Karmele Belas-
kok eta Joseba Goiburuk osa-
tuko dute taldea.

Azken puntuan, ETAren
azken atentatuak gaitzetsi
zituen Udalak.

ORDENANTZA FISKALAK
Ordenantza fiskalen eta beren
eranskinen aldaketen arabe-
ra, zerga guztiak %5 igoko

ZERGA GEHIENAK EHUNEKO BOST IGOTZEA ERABAKI DU URRIKO UDALBATZARRAK 

dira, urtarrilaren 1etik aurre-
ra, salbuespenak salbuespen:
tartean, ibilgailuen zergari
dagokionean, 16tik 19,99
bitarteko eta 20tik gorako zal-
di fiskaleko turismoei  %10eko
igoera ezarriko zaie; ziklo-
motoreetan, 125zk-ko arte-

koei urteko 9,70 euro; 125-
250zk bitartekoei, 16,60 euro;
250-500zk bitartekoei, 33 euro.
Zaborren tasa igotzeko, berriz,
bi igoera portzentaia propo-
satu ziren:  %10ekoa eta %20a.
Aldeko 6 bozkekin, 2.a onar-
tu zen. Urtean, beraz, 12,80

euro gehiago ordaindu behar-
ko da zaborra. Ileapaindegia
eta podologia zerbitzuetako
tasak egokitzea eta Azurza
etxeko apartamentu tutela-
tuetakoak mantentzea ere era-
baki zen.

MOZIOAK
EAEren eta EHAKren ilegali-
zazioen aurrean bi mozio aur-
keztu eta onartu ziren. Kar-
mele Belasko, Joseba Goibu-
ru eta Leire Zinkunegirenak
Udalak bi alderdien parte har-
tze politiko osoa ziurtatzeko
konpromisoak hartuko ditue-
la dio, besteak beste. EAJren
mozio alternatiboak, berriz,
indar eta adierazpen politiko
orok Euskal Herriko erakun-
de guztietako ekimen sozio
politikoetan parte hartzeko
eskubidea dutela adierazten
du.

Bizente Lasak bere aulkia hartu zuen eta EAEko zinegotziek demokrazia aldarrikatzeko kamisetak zeramatzaten. KARKARA

“Udalhitz 2008-
2010 akordioa

onartuta, langileen
lan baldintza

berriak arautu
ziren, soldataren

zenbatekoa
tartean: urtero KPI

gehi puntu bat
igoko da”

“EAE eta EB-Aralar-
ek Urola Kostako
Udal Elkartearen

estatutuak
aldatzearen aurka

bozkatu zuten,
aldaketa horiek
Oriori ordezkari

bat galtzea
ekarriko diotelako”
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Arrantza eta nekazaritza
suspertzeko ahaleginak
Udala, arrantza eta 
nekazaritza sektoreak 
suspertzeko ahaleginetan,
bi arloetako eragileekin
bildu zen, beren egoera
aztertu eta proposamenak
jasotzeko.

Udaleko Ekintza Ekonomiko-
etako eta Enpleguko batzor-
deburu Karmele Belasko
nekazaritzako eta arrantzako
eragileekin bildu zen, udal
aurrekontuak azaldu eta lehen
sektorea suspertzeko propo-
samenak jasotzeko.

Arrantzako eragileen
ustez, barrako zabalgunean
egitekoa den azpiegiturak
asko erraztuko die lana. Lean-
dro Azkue Orioko Kofradiako
idazkariak adierazi zuenez,
kofradia hara pasatzeko
proiektua bide onetik doa:
Portuetako Zuzendaritzak
agindutako aldaketak jaso
ondoren, proiektua beren
eskuetan dago berriz eta orain-
go honetan baiezkoa emango
digutela ematen du. Gure
nahia urte bukaerarako
proiektua lizitatuta egotea da,
eta ahal bada, exekutatzen
hasia. Saregileek, berriz, bizi
duten egoeraren berri eman
zuten. Ima Peirok adierazi
zuenez, ez da eguneroko lana
eta, gainera, kanpora joan
behar izaten dute jostera,
askotan.

Etorkizunean, arrantzale-
ak merkatuan sartzeko, eros-
lea bertako arraina, eta une-
an unekoa, kontsumitzera era-
man behar dela dio Azkuek.

UDALAK BI SEKTOREEKIN BILERAK EGIN DITU BEREN PROPOSAMENAK JASOTZEKO

Horretarako, hemengo arrai-
na identifikatzeko lanetan ari
direla gehitu zuen. 

NEKAZARITZA
Nekazariak kezkatuta eta
haserre agertu ziren batza-
rrera. Udalarekin izandako
harreman hotzak salatu zituz-
ten eta orain arte kasurik egin
ez dietela adierazi zuten.

Udalari azpiegiturak (erre-
pideak-eta) eskatu zizkioten,
eta baserritarren bizi kalita-
tea hobetzea:  teknologi
berriak eta abar.

Belaskok, Orioko egoera
ezagutzeko,bi alorretako diag-
nosi bana egiteko asmoa ager-
tu zuen.

“Eroslea bertako
arraina, eta unean

unekoa,
kontsumitzera

eraman behar da”

—Leandro Azkue

BABES LEKUA
Iratxera bidaia
Zaharren Babes Lekuak
antolatuta, herriko jubi-
latuek Iratxera bidaia egin-
go dute azaroaren 21ean.
Hilaren 11n eman behar-
ko da izena eta egun bere-
an banatuko dira txartelak
ere, 16:30etik 18:30era. 30
lagun baino gehiago leku-
rik gabe geratzen badira,
2. autobusa ere osatuko da. 

Bestalde, Kutxak lagun-
duta,elkarren ar teko
komunikazioa eta harre-
manak hobetzen ikasiz
hitzaldia izango da azaro-
aren 3an, 18:00etan. 

LEHIAKETA
Interpretazio
zentroa
Orioko Udalak Brit Enean
Euskal Herriko Donejakue
Bideari buruzko interpre-
tazio zentro baten dota-
zioa hornitu, instalatu eta
abian jartzeko lanak kon-
tratatzeko lehiaketa jarri
du martxan. Azaroaren
17an bukatuko da propo-
samenak aurkezteko epea.

INGURUMENA
Birziklatzea
Urola Kostako Udal Elkar-
t e a k  b i r z i k l a t z e a re n
garrantzia azpimarratzeko
kanpaina jarri du martxan.
Abenduaren 17a bitartean,
herriko tabernak eta den-
dak bisitatuko dituzte,
azalpenak emateko eta
hondakinak gaika biltze-
ari buruzko txartela bana-
tzeko.

LABUR

Arrantzako eragileekin beste bilera bat egingo da azaroan. KARKARA
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Berrikuntzak izango dira
aurtengo sanikolasetan
Orioko Udala eta herriko 
zenbait eragile aurtengo 
sanikolasetarako festa 
programa elkarrekin ari
dira prestatzen.
Dagoeneko, jarduera
batzuk abian jarri dituzte.

2008ko sanikolasak lau festa
egunekoak izango dira: aben-
duaren 5arekin, ostiralez, hasi-
ko dira jaiak; San Nikolas egu-
na izango da 6a; Gau-pasa
eguna 7a eta Euskal Jaiarekin
bukatuko dira astelehenean.

Iazko San Nikolas jaien
arrakasta ikusita, Orioko Uda-
la eta herriko zenbait eragile
festa programa mamitsua osa-
tzeko elkarlanean hasiak dira.
Egitaraua oraindik ixteko
dagoen arren, berrikuntza
batzuk izango dira: piraten
danborrada, graffiti lehiake-
ta eta herri bazkaria, besteak
beste.

PIRATEN DANBORRADA
Jaiei hasiera emango dien txu-
pinazoaz OKK Gazte Asan-
blada arduratuko da. Ohiko
festa hasiera alde batera utzi
eta abordaje moduko bat egin
go dute: pirataz jantzita, dan-
borrada ikuskizuna presta-
tzen ari dira txaranga, traka eta
guzti. 

Danborradan parte har-
tzeko izena emateko epea
amaituta —50 bat lagun elkar-
tu dira— entseguekin bere-
hala hastekoak dira. Urriaren
31n egingo dute batzarra, eta

PIRATEN DANBORRADA ETA GRAFFITI LEHIAKETA IZANGO DIRA AURTEN, LEHEN ALDIZ

bertan erabakiko dute zein
egunetan elkartu, eta, bide
batez, danborren banaketa
ere egingo da. Ikastolako per-
golan bilduko dira, 21:30ean
eta antolatzaileek bertaratze-
ko deialdia egin diete izena
emana duten lagunei.

GRAFFITI LEHIAKETA
Gaupasa egunean, Orioko 1.
Graffiti Lehiaketa izango da
Pelotari kalean, Farfara Tal-
deak antolatuta. Bertan par-
te hartu ahal izateko, gutxie-
nez 15 urte urte izan beharko
dira eta festa egunean mar-

gotuko den bozetoa aurkez-
tu beharko da —DIN A 4an—
kultur etxean, azaroaren 22a
baino lehen. Finalistak anto-
latzaileek aukeratuko dituzte,
aurkezten diren lan guztien
artean. 

Abenduaren 7an, goizeko
10:00etan hasiko dira margo-
lariak lanean eta 17:00ak arte-
ko denbora izango dute mar-
goak bukatzeko. Graffitiak
egurrezko xafletan egin behar-
ko dituzte. 

Lehiaketako sariak orain-
dik zehazteko badaude ere,
margolari bakoitzak 40 euro

jasoko ditu margoen gastua
kitatzeko.

Bestalde, herri bazkaria
antolatzeko asmoa ere badu
festa batzordeak.

Berrikuntzez gain, urteroko zenbait ekintza ere izango dira, buruhandiak tartean. KARKARA

Egitaraua ixteko
dagoen arren,

berrikuntza batzuk
izango dira: piraten

danborrada,
graffiti lehiaketa

eta herri bazkaria,
adibidez
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Azaroaren 1ean izango da
Orioko 3. Herri Krosa
Azaroaren lehen 
larunbatean izango da
Orioko 3. Herri Krosa.
Aurten, ordea, goizez
izango da lasterketa.

Orioko Udaleko Kirol Batzor-
deak Orioko Herri Krosa anto-
latu du 3. urtez. Azaroaren
1ean, larunbatarekin, izango
da aurten, eta aldaketaren bat
edo beste izango da:  hiruga-
rren edizio honetako lehia
goizez izango da.  10:00etan
hasiko dira helduak eta, horiek
bukatutakoan, 11:30ean, hau-
rrak. Ibilbideari dagokionez,
berriz, hiru buelta egin behar-
ko dira hondartzara, guztira
11.400 metro. 

SARIAK
Kategoria bakoitzean hiru sari
banatuko dira: lehen sailka-
tuak 250 euroeskuratuko ditu,
bigarrenak 150 euro, eta hiru-
garrenak 100 euro. Guztira
hiru kategoria izango dira:

GOIZEKO 10:00ETAN ATERAKO DIRA HELDUAK; HAURRAK, 11:30EAN

gizonezko eta emakumezko
helduak; gizonezko eta ema-
kumezko beteranoak —A, B
eta C azpikategoriak—; eta
haurrak —iazko edizioan haur
txiki asko zirela ikusita, aur-
ten berentzako ibilbidea
zehaztu da—. Herriko lehen
lasterkariek ere saria jasoko
dute. Horrez gain, korrikala-
riek kamiseta bana jasoko
dute eta,  lasterketa bukatu-
takoan, banatuko diren hain-
bat opariren —talasoterapia
saioak eta kirol materiala—
zozketan hartuko dute parte. 

IZENA EMATEA
Izena emateko epea zabalik
egongo da lasterketa hasi bai-
no ordu bete lehenago arte.
Parte hartu nahi dutenek zen-
bait bide dituzte inskribatze-
ko: www.herrikrossa.com ata-
rian, Laister kirol dendan edo-
ta Karela kiroldegira deituta
(943 89 44 28 telefonoa). 8
euro ordaindu beharko dira

izena aurrez emanez gero; las-
terketaren egun berean,
berriz, 13 euro.

Mikel Izkierdo kirol tekni-
kariak adierazi duenez,Orio-
ko lasterketa Behobia-Donos-
tiakoa baino aste bete lehe-
nago izateak korrikalari asko
erakartzen duen arren, ikus-
teko dago zenbat lagun eto-
rriko den, jaieguna baita aur-
ten. 

8 euro ordaindu
beharko dira 
izena aurrez

emanez gero;
lasterketaren egun
berean, hasi baino
ordubete lehenago

arte, berriz,
13 euro

SQUASHA
Agirre
txapeldun
Iñigo Agirrek Zarauzko 2.
Squash Txapelketa Azka-
rra irabazi zuen urriaren
25ean, iazko emaitza erre-
pikatuz. Jokatutako parti-
da guztietan gailendu zen
Agirre. Finalean ere 3-0
(15-12, 15-11, 15-11) ira-
bazita lortu zuen txapela. 

Xabier Iribar oriotarrak
ere txapelketa berean har-
tu zuen parte. Bigarren
lehia irabazi bazuen ere, ez
lehenengoa, eta ez zuen
txapelketan aurrera egite-
rik izan, biak irabaztea
beharrezkoa bai tzen
horretarako.

SASKIBALOIA
Izagirre
Euroligan
Unai Izagirre oriotarrak
urriaren 20an hasi zen
Euroligan jokatzeko auke-
ra izango du, bere talde
TAU Baskoniak fitxa egin
baitio haiekin aritzeko.

Izagirrek oraingoz par-
te hartzeko aukerarik izan
ez badu ere, gustura ego-
teko moduan izango da,
noski, txapelketa primeran
hasi baitu talde gasteizta-
rrak: 90-62 irabazi zion
Fenerbahceri, Buesa Are-
nan.

ATLETISMOA
Ziani
primeran
Urriaren 19an jokatu zen
Donostiako 12. Oinezko
Herri Lasterketan bigarren
postua lortu zuen Kamel
Ziani oriotarrak, Francis
Komu keniarraren atzetik.
46 minutu eta segundo bat
behar izan zituen Zianik
lasterketako 15 kilome-
troak egiteko.

Hossain Kaanache,
berriz, bosgarren sailkatu
zen, 47 minutu eta 11
segundorekin. 

LABUR

500 bat dortsal prestatu dituzte antolatzaileek, iaz baino lagun gehiago izango diren esperantzan. KARKARA
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Xixarioko neskek liga
irabaztea dute helburu 
Bosgarren urtez jarraian
Xixario taldeko neskak
Zarauzko plaieroetan ariko
dira futbolean. Urriaren
12an jokatu zuten lehen
jardunaldia eta martxoa
bitartean baloiaren 
inguruan ibili beharko dute.

Xixario taldeko neska taldeak
Zarauzko plaieroetako den-
boraldia urrian hasi du. Hon-
dartzan futbolean arituko den
Orioko neska talde bakarra
izango da. Mutiletan, berriz,
bi talde daude: Kepa Loidi eta
Unar. 

Xixario taldean ez dira
jokalariguztiak oriotarrak, tal-
dean zumaiar bat eta hiruna
azpeitiar eta  azkoitiar baiti-
tuzte. Azken urteotako emai-
tzak ikusita —2004az geroz-
tik ligan sartu dira urtero eta
azken hiru urteotan finaler-
dietan izan dira—, aurtengo-
an ere ligako garaikurra esku-
ratzeko asmoz hasi dute den-
b o ra l d i a .  A i n h o a  L o i d i
taldekideak adierazi duenez,
urteroko gogo onez hasi dira
futbolean: Ondo pasa nahi
dugu,horretara goaz eta.Ligan
izateko, eta, zergatik ez, ira-
bazteko esperantza badugu.

JUSTU-JUSTU 
Azkenean, taldea osatzea lor-
tu badute ere, denboraldia
hastear zegoela, jokalari bila
zebiltzan. Izan ere, hiruzpa-
lauk taldea utzi zuten iaz eta
denboraldia 12 fitxekin hasi
dute. Hala ere,  azken momen-
tuan hiru lagun hartu dituz-
te: 2 azpeitiar eta 2 urtez tal-
detik kanpo egon den eta orain
berriz itzuli den Nerea Uran-
ga oriotarra.

Bestalde, partidako 30
euroordaintzeko prest badau-
de ere, beren lehiak arbitra-
tuko dituen epailea bilatu ezi-
nik dabiltza eta, norbait inte-
resaturik balego, taldekideren
batekin harremanetan jar-
tzeko deialdia egin dute.

PLAIEROETAN ARITUKO DEN NESKEN TALDE ORIOTAR BAKARRA DA 

HASIERA MAKALA
Denboraldia ez dute nahi
bezain ondo hasi Xixarioko
neskek. Urriaren 12an joka-
tutako estraineko partidan ez
zuten punturik lortu. Atsede-
naldira aldeko emaitzarekin
(1-0) joan baziren ere, 1-3 gal-
du zuten azkenean. Loidiren
ustez, futbolean txukun aritu
ziren, baina bigarren zatian
nekea nabaritu zitzaien orio-
tarrei, eta ez hainbeste aur-
kariei. Hala ere, denboraldi
hasiera dela kontuan hartu-
ta, lasai daudela dio: Ez dugu
elkarrekin entrenamendurik
egiten,bakoitza bereerara jar-
duten da, ahal eta nahi due-
nean, eta taldeak elkar uler-
tzeko denbora behar du. Par-
tidak jokatu ahala, hobetzen
joango gara, noski.

Bigarren jardunaldian
atsedena izan dute, indarrak
hartu eta datorren azaroaren
2an, Tarin-Euskalduna talde-
aren aurka garaipena etxera
ekartzeko. 12:00etan izango da
lehia, Zarauzko hondartzan.

Faboritoez galdetuta iaz-
ko garaile izan zen Rovelli tal-
dea azpimarratu du Loidik,
berena ahaztu gabe, jakina.

DARDOAK
Neguko liga
Unar dardo taldeak Negu-
ko 4. dardo liga antolatu
du. Azaroaren 1ean hasi-
ko da txapelketa eta 60 bat
partaide arituko dira
lehian, cricket 200, 501 eta
301 jokoetan. Bakarka ari-
tu beharko dute ligan;
kopan, berriz, binaka.

Txapelketa bukatuta-
koan, jokalari onenari
garaikurra eta lehen 16
sailkatuei afari batetarako
txartela emango zaie. Gai-
nera, Bullshooter Europe-
ra joateko Holandarako bi
bidaia zozketatuko dira. 

MENDIA
Finalistaren
eguna
Urriaren 26an haur eta
guraso ugari bildu zen
Orion, Talai Mendi elkar-
teak, Gipuzkoako Mendi-
zale Federazioaren  lagun-
tzaz, antolatutako esko-
l a r t e k o  X X I .  m e n d i
lehiaketa finalistaren egu-
nean parte hartzeko. Ize-
na 997 haurrek eman
bazuten ere —horietatik 61
Orioko bi ikastetxeetako
ikasleak ziren— kontaezi-
neko lagun pila bildu  zen
mendi martxaz gozatze-
ra, antolakuntzak izenik
eman gabeko jendeari ere
gonbita luzatu zion eta. 

Balorazioa egiteko
orduan, gustura agertu
dira antolatzaileak, egita-
raua espero bezala gauza-
tu zelako.

LABUR

Hilean hiru bat partida jokatuko dituzte Xixarioko neskek Zarautzen. KARKARA

Zarauzko
plaieroetan,

Xixarioz gain, bi
mutil talde ere

arituko dira:
Kepa Loidi eta 

Unar 
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“Azkarrenak 2 minutu baino
gutxiagoan egingo du igoera”
Buru-belarri dabil Arkaitz
Aiako 1. Igoera antolatzen
azaroaren 2rako. Oso
animatuta aurkitu dugu,
lasterketa pasio bihurtuta.

Nolatan sartu zara saltsa
honetan?

Inguruan izaten diren rally
etara joaten naiz: Bartzelo-
nakoetan, adibidez, 7 urte
segidan izana naiz; baina aur-
ten ez, hau antolatu behar
izan dudalako. Betidanik gus-
tatu zait ikustea eta ibilita
nago karrerak egiten dituen
lagun bati laguntzen. Anda-
tzan, azken urteetan, festeta-
ko auto kros herrikoia anto-
latu dugu, eta jendeak eska-
tzen zigun zerbait gehiago
egitea. Azpeitian badaude
karrerak, baina hemen ez;
beraz, 15 bat lagunekin hitz
egin, eta Azpeitiko haien bitar-
tez antolatu dugu. Guk ezin
dugu gure kabuz antolatu, ez
auto krosa eta ez hau, presta-
kuntzako eskakizun pilatik
pasa gabe. Baina Azpeitiko
Lagun Arte Eskuderiako
babespean egin ditugu. 

Hasi dira bidea prestatzen?
Etorri ziren begiratzera eta,

dagoeneko, San Pedrotik gora
ikusiko dituzu numerobatzuk
paretetan. Karrerak iraun
bitartean leku horietan egon
behar dute 3 pertsonek: bat
ikurrinekin, zerbait gertatzen
baldin bada; beste bat emi-
sorarekin, informatzeko, eta
hirugarrena, gasolina edo
olioa erortzen bada, hautsa
botatzeko eta jendeari euste-
ko. Gipuzkoako federazioko
bat ere etorri da, errepidea
ikustera. Leku batzuetan zin-
ta jarriko dugu, adierazteko
non egon daitekeen jendea eta
non ez, euskaraz eta gaztela-
niaz. Leku horietan ez dago
egoterik eta, zerbait gertatuz
gero, sartu denaren kulpa da.

ARKAITZ IRURETAGOIENA | IGELTSEROA

Eta autoen kontrola?
Larunbat arratsaldean,

Andatza auzora etorriko dira
korritu behar duten auto guz-
tiak, kontrol administratiboa
eta teknikoa egiteko: dena
homologatuta duten; arne-
sak, kaskoa, gerrikoa, arropa,
barrak, autoa geldituz gero
kanpoan itzaltzeko duen
botoia… Motorra ere begira-
tzen diote, tranpa egin ez

dezan, lizentzia, asegurua…
Eta norbaitek ikusi nahi badi-
tu, 16:00etatik aurrera etorri-
ko dira Andatzara.   

Nola daude antolatuta karre-
ra aurreko pausoak?

Igandean Andatzatik Aia-
ra bitarteko errepidea itxiko
da 07:30ean, eta karrera
10:00etan hasiko da. Bitarte-
an, karrerako zuzendariak

Festetako autokros
herrikoiaz gain
zerbait gehiago

antolatzea eskatzen
ziguten  

Pilotoak seguru
doaz. Arriskurik

handiena kasurik
egiten ez duen

ikuslea da 

pasa izan behar du bide guz-
tia ondo eta libre dagoen ikus-
teko. Minutuero aterako dira
Andatzatik eta Azkueko base-
rri inguruan bukatu. Denera
hiru bider igoko dira. Bat pro-
ba moduan, haiek bidea ondo
ikusteko, baina hartutako den-
borak ez du kontatzen. 

Hurrengo bi igoeretan
orden berean igoko dira, indar
txikienetako kategoriatik hasi-
ta, eta azken bi igoeretatik
azkarrena da irabazlea. Kilo-
metroetan ez dira laura iris-
ten, eta pentsatzen dut azka-
rrenak bi minutu edo gutxia-
gotan egingo duela.

Nongoak dira pilotoak?
Gehienak Euskal Herriko-

ak ibiltzen dira, puntuazioak
balio baitu Euskal Herriko,
Gipuzkoako eta Nafarroako
txapelketetarako eta Gazteen
txapelketarako. Asturiasko
batzuk eta Iparraldeko baka-
rren bat ere etortzea espero
dut. Igoera honetako fabori-
toak? Euskadiko txapeldun
Fran Cobo, Iñaki Alberdi eta
Gorka Apalantza. Baina izen
handi gehiago daude: Egoi
Eder Valdés, Gorka Apalantza,
Alberto Alonso… 

Eta autoen artean dene-
tatik dago 7 kategoriatan: auto
arruntak,  mundialeko karre-
retan erabilitako World Rally
Car-ak, oso azkar igotzen diren
CM modalitatekoak, Kit Car-
ak… Orain arte berrogeita
hamazortzi dira. Eta, karrera
hasi aurretik, Jabier Eizagirre
aginarrak egingo du igoera
Austin MetroR64 historikoan.
Oso zaila da gaur egun horre-
lakorik ikustea. 

Diru asko mugitzen da?
Honek kostua dauka eta

diru laguntza behar da, nahi-
taez. Diru eske jardun gara, eta
babestu gaituzten tailer, fabri-
ka eta tabernen izenekin kar-

Auzokideen laguntza eskertu du Arkaitzek. KARKARA
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BERTSOLARITZA
Bertso eskola
Udalak bertso eskola
herrian bertan sortzeko
proposamena jaso ondo-
ren, izena emateko epea
ireki du. Talde bakoitzak,
gutxienez, bost lagunekoa
izan behar du, ordu eta
erdiko klaseak antolatze-
ko. 11 urtetik gorakoentzat
izango dira eta Orioko Erri-
kotxia Bertsozaleen Kultur
Elkarteak emango ditu
eskolak. 

KIROLAK
Idi probak
Aiako VII. Kintopeko idi
probak izango dira azaro-
aren 7, 8 eta 10ean gaue-
ko 22:00etan. Partaideak
honako hauek izango dira:
Olasagasti, Largarte, Nar-
diz, Etxeberria, Igeldo, Ola-
zar,Urrutia, Aurrekoetxea
eta Bixkiak.

KULTURA
Argazkiei botoa
emateko
Azaroaren 2an bukatuko
da aurtengo argazki lehia-
ketan aurkeztu diren foto-
ak ikusteko eta botoa ema-
teko epea. Bisitarien boto-
ak kontuan hartuko dira
egutegian azalduko diren
argazkiak aukeratzeko.
Lehiaketako irabazleak,
berriz, erakusketa kendu
bezain pronto izendatuko
dira.

GARRAIOA
Autobus txartel
berriak
Lurraldebusek txartel
berriak atera ditu haur,
gazte, adineko eta ezin-
duentzat eta txartel sozia-
la dutenentzat.  Jendeak
aurretik Lurraldebus txar-
tela egin badu,  berria egin
beharko du abantailak
eskuratzeko. Informazio
orriak Aiako kultur etxean
edo Iturain Estankoan
daude.

LABURtela egin dugu. Horretaz apar-
te, pilotoek inskripzioa paga-
tzen dute. 

Denak du prezioa: autoen
asegurua, 170 euro bana; erre-
pidea ixtea Diputazioari
ordaintzen zaio, Gurutze
Gorrikoak, 3 anbulantzia, bat
medikalizatua, 3 grua, fede-
razioko lizentzia… Gauza
asko. Legeak agintzen du
milioi bat pezeta gutxienez
eman behar direla sarietan, 10
auto edo 40 etorri, denen arte-
an zati berdinetan banatuta.
Irabazleak diru zati hori, kopa
eta puntuak irabazten ditu.
Etortzen direnek, gehienetan,
gastu gehiago dute irabazia
baino. Gustatu egiten zaiela-
ko egiten dute.

Arriskutsua da?
Arriskua badago, baina

pilotoak seguru doaz, eta
nahiz eta istripu ikusgarriak
izan batzuetan, ondo atera-
tzen dira. Arriskurik handie-
na ikuslea da, eta, batez ere,
mozkorrak. Inportantea da
organizazioan daudenei eta
seinaleei kasu egitea. Kurba
batzuetan, adibidez, ezin da
alde batean jarri. Ohituta
dagoenak badaki non jarri eta
non ez, baina ez dakien batek
txorakeriaren bat egiten
badu… 

Herriari zerbait ekartzen dio?
Jendetza. Ikusgarria dela-

ko. Eguraldi ona baldin bada,
bueltaka ibiliko dira 4000tik
gorapertsona, ibilbidea ikus-
ten, gelditzeko leku bila, taber-
netan, jatetxeetan… eta Eus-
kadi Irratia eta ETB ere eto-
rriko dira.

Zenbat boluntario dituzu?
Denera 75 bat behar ditu-

gu, eta Udalak bilera antola-
tu du boluntarioak lortzeko.
Gainer, garbi dago: Udalak ez

badu nahi, ezin da ezer egin,
baimena eman behar baitu.
Baina badaki festetako krosak
antolatu ditugula. Ondo eza-
gutzen ditudan 30 bat jarriko
ditut puntu berezi horiek zain-
tzen, eta besteak aparkale-
kuetan, sarreretan, bukatu
ondoren zaborra biltzen… 

Nola bukatuko da?
Karrera kronometratzen

da laserren bidez, eta denbo-
ra pasako dugu emaitzak kal-
kulatzen. Gero, sariak ematen
zaizkie lehenengo hamarrei,

Niretzat
pozgarria da

herrian egitea;
bete egiten nau

Modalitate askotako autoak ikusteko aukera izango da. KARKARA

APARKALEKUAK
Kanposantuko zelaia 9:15ak arte.
Estampaciones Gipuzkoa eta Illarramendi 9:15ak arte. 
Lokate inguruan,  Zieltzetako zelaian, goiz osoan. 

SARRERA
8 euro, 10 urtetik gora
Aian, Andatzan eta Lokaten. 
Arrutiko aldapa itxita egongo da.

kategoria bakoitzean lehen-
goari, eta bukatzen den guz-
tiari, milioia banatuta. Laurak
aldera bazkalduko dugu!
Bitartean, dena jaso beharko
da: zaborra, burdinak, zintak,
tramankuluak…

Zer irabaziko duzu?
Niretzat oso pozgarria da

herrian egitea; bete egiten
nau. Negoziorik inork ez du
egiten.  Gure asmoa da, ahal
badugu, gehiagotan egitea,
urtero ahal bada. Ateratzen
den diruarekin, sobratzen
bada, gauza gehiago egin nahi
ditugu auzoa pizteko. 

Eskerrak ere eman nahi
dizkiet Andatzako auzotarrei
emandako laguntzagatik eta
baserritarrei barkamena eska-
tu nahi diet sortuko diren era-
gozpenengatik.

O R D U T E G I A
(gutxi gorabehera)

07:30 Andatzatik gora itxi.
10:00 Karrera hasi.
13:30 Karrera bukatu. 
14:00 Errepidea ireki.
14:00-16:00 Denborak kalku-
latu eta sariak eman.
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Hitz batzuk udazkenari buruz

Urteko lau aroek dute
zerbait polita, baina
udazkenak badu Aia

inguru hauetan xarma bere-
zia. Udaberria zikloaren hasie-
ra baldin bada, udazkena
emaitzak jasotzeko garaia da;
naturak lotara joan aurretik
bere produkzio guztia eskain-
tzen digu. Dotorea da, adibi-
dez, aurten, sagastiek eskain-
tzen diguten ikuskizuna, saga-
rrondoak sagarrez guztiz
beteta baitaude. Ikusten
dudan bakoitzean, sagardo-
tegiko giro atsegina etortzen
zait burura. Udazkenak bes-
te hainbat fruta, barazki,
perretxiko eta abar amaigabea
ekartzen dizkigu.

Beste berezitasunetako bat
koloreen aldaketa da. Dena
den, hemengoarekin aldera-
tuz, nirejaioterrian, Errusian,
udazkenean kolore berdeak

oso azkar eraldatzen dira, eta
kolore gorri eta horiak nagu-
sitzen dira. Horregatik, han-
go udazkena urrezkoa izen-
datzen dute. Udazkenarekin
liluratua zegoela zioen erru-
siar poetak, Pushkinek,  hone-
la idatzi zuen:

Garai goibela begien lilu-
ragarri!

Atsegin zait zure agurreko
edertasuna,

Maite dut naturaren zimel-

eta umeek eskolara joan behar
dute. Baina, beste aldetik,
hemengo udazkeneko lehen
hilabetea oso dibertigarria da.
Irailean igandero Ernion jaiak
antolatzen dituzte eta jende
pila bat joaten da, batez ere,
eguraldi ona egiten badu. Aur-
ten iraila oso ona egin duenez,
ikustekoa zen Zelatunen sor-
tu zen giroa: belarretan eseri,
bokata jan, sagardoa edan,
trikitixa entzun, dantza egin
eta eguzkia hartu. 

Egia da, udazkenak asko-
tan euria, haizea eta hotza ere
ekartzen ditu. Baina horrek ez
du axola. Errusiar abesti bate-
an kantatzen den bezala, natu-
rak ez dauka eguraldi txarrik. 

Horregatik, goza dezagun
daukagunarekin!  

Udaberria
zikloaren hasiera

baldin bada,
udazkena
emaitzak

jasotzeko garaia
da

Errusiar abesti
batean kantatzen

den bezala,
naturak ez dauka
eguraldi txarrik.
Goza dezagun

daukagunarekin! TATIANA NAYDENOVA

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

tasun aberatsa,
Purpura eta urrez jantzi-

tako basoak,
Haien atarietako haize

zarata eta arnas freskoa,
Eta olatu ilunekin estali-

tako zeruak,
Eguzki printza bakan, eta

lehen izotzak,
Eta urruneko negu buru-

zuriaren mehatxuak.
Noski, udazkena iristea-

rekin oporrak bukatzen dira,

Mikel eta
Maider

Mikel eta Maider Lizaso
irailaren 20an ezkondu
ziren Aiako Donestebe
elizan, lagun eta familiakoez
inguratuta. Senar-emazte
izendatu ondoren, 
Zubietako jatetxe batean
izan zuten bazkaria.

Primerako eguna pasa
zuten gonbidatu guztiek
ezkonberriei esker eta
eskerrak eman nahi izan
dizkiete KARKARAren bitartez. 

Lagunek zoriontsu izan
daitezela opa diete, eta
harakin txiki baten
esperoan geratzen direla
jakinarazi nahi diete.
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Jorge Oteiza (1908-2008)

ANA G. DE TXABARRI

Orion jaio zen 1908an,
u r r i a re n  2 1 e a n .
Madrilera joan eta

medikuntza ikasten hasi zen,
baina hirugarren mailan ari
zela utzi egin zuen eta Arte eta
Ofizio Eskolan hasi. Oteizaren
lehen eskulturak figuratibo-
ak ziren. 1931n Gipuzkoako
Artista Berrien IX. Lehiaketa-
renn lehen saria lortu zuen.

1935ean Ameriketarajoan
zen eta han pasatako ia 15
urteek eskultore handia mol-
datu zuten. Sormen artisti-
koarekin lotutako urteak izan
ziren haiek eta kubismoa edo 

Bizitza eta lana estu-estu lotuta izan zituen Oteizak: gogo biziz egin zuen lan, grinaz bizi
izan zen. Oriotarrari buruzko edozein biografiak azpimarratuko du mundu osoan erre-
ferente dela eskulturan haren lana. Ezagutu zutenek, denek, nabarmentzen dute Jorge
Oteizaren izaera berezia: samurra eta sentibera zen, poeta fina eta gogotsua; bazuen
nortasun horretan alde zakarra ere, indarkeriaz azaltzen zituenean egiak eta gezurrak;
eta deserosoa egiten zenean: pizgarri askotan, haserre iturri, besteetan. Ehun urte dira
jaio zela, eta urteurrena aitzakia bihurtu dugu Jorge hobeto ezagutzeko.

konstruktibismoa bezalako
abangoardiako mugimen-
duetan ibili zen. Henry Moo-
re-ren eskulturak eraginda
hasi zen hutsunea erabiltzen,
gerora Oteizaren lanetan hala-
ko garrantzia hartuko zuen
zuloa, hutsa. 1938an Itziar
Carreñorekin ezkondu zen.

1948an itzuli zen Euskal
Herrira eta materia eta hutsa-
ren arteko harremanak iker-
tu zituen beste gauzen gaine-
tik: Oteizaren lanek gero eta
materia gutxiago zuten, 
espazioa eta hutsa, izpiritua-
rekin lotuta dauden arloak
lekua hartzen joan ziren.

1951n Milango IX. Triena-

lean ohorezko diploma jaso
zuen, eta 1957an Nazioarte-
ko Eskulturako Sari Nagusia
eman zioten Sao Pauloko Bie-
nalean.

Baina, nekaezina gizona,
beste bideak ere hartu zituen
Oteizaren sormenak, eta 
filosofiari edo poesiari arreta
handia eskaini zizkion.

1954. urtean, Arantzazun
lanean ari zela, basilikako
apostoluen eta ama dolore-
takoaren eskulturak egiten,
Donostiako gotzainak lanak
bertan behera uzteko agindu
zion, halako lan bereziak Vati-
kanoko baimena behar zue-
la-eta: Erromatik zer esaten

zuten zain geratu zen Oteiza,
lanarekin jarraituko zuen ala
ez jakiteko. Egitasmoa ez zela
onartu esan zioten 1955ean
eta, etsita, alde egin zuen han-
dik: hantxe geratu ziren urte-
ak eta urteak lurrean etzanda
eskultura haiek, bide bazte-
rrean. 1968an bukatu zuen
lana.

Polemika zalea ere izan
zen eta horietako batean ager-
tu zen Euskadiko agintariez
nazkatuta eta Nafarroako
Gobernuari eman zion bere
fondo artistiko eta doku-
mentala. 2003an inauguratu
zen Oteiza museoa Altzuzan
bilduma horiekin guztiekin.
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“Ni eskulturetatik hitzak ateratzen zirela
konturatu nintzen”

QUOSQUE TANDEM…! LIBURUAN

“Bai, arraunlariak dira —Arantzazuko
apostoluak—, hamalau irudientzat lekua
zegoen eta hamalau ziren traineruko gure
arraunlariak; eta txaluparen neurria zein
zen galdetu nuen eta hamabi metro luze:
hain zuzen, ate gaineko frisoak duen
zabalera”

APOSTOLUEI BURUZKO
HAMAIKAGARREN AZALPENA

“Arantzazuren aurka daudenek ez dute
presarik; baina nik bai, urteak kontatuta
ditut nik”

DONOSTIAKO GOTZAINDEGIAK BETOA JARRI 
AURRETIK, ERANTZUNAREN ZAIN ZEGOENEAN

“Eskultura kontzeptu bezala nik hasi nuen
eta nirekin amaituko da, gainontzeko
guztiak sentimentuak adierazteko moduak
dira”

ARANTZAZU ALDIZKARIA

“Nire herria maite dut, sakonetik; nire
herriak amorrarazten nau, sakonetik.
Sakonetik ezagutzen dut, sakonetik zait
ezezaguna. Nire bizitza ematen diot,
sakonetik ematen diot nire heriotza.
Daukadan guztia ematen diot; areago,ez
daukadan guztia ematen diot. Naizela inoiz
jakingo ez dudana, inoiz jakitera iritsiko ez
garena. Zertarako mundutik, Jainkotik,
balio ez digun gizaki bat, aparte?”

EXISTE DIOS AL NOROESTE

JORGE OTEIZAK ESANAK
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“Artearako gaitasun apartako gizona zen.
Horretaz gain, oso berezia ere bazen: XIX.
mendeko artista erromantikoen izaera
zuen. Gehiegikeria hutsa zen, ez zuen
neurririk ezertarako: itzela zen eta, aldi
berean, txiki-txikia; eskuzabala eta zekena;
edozein gauzarekin berotzen zitzaion
gogoa edo, tristurak jota, negarrez hasten
zen. Dena zen batera. Dena zen eta ez zen
ezer”

PEDRO MANTEROLA

“Utzi Oteizari nahi bezala errezatzen. Nork
bere erara egiten du otoitz. Guk ez badugu
Oteizaren otoitz egiteko modua ulertzen,
Jainkoak ulertuko du, eta baita hurrengo
belaunaldiek ere”

JOSE ARTETXE

“Mailuarekin zizelari azken kolpea eman
zionean, isilik gelditu zen denbora luzez
sortu berri zuen irudiari —Ama
Doloretakoa— begira-begira. Bat-batean,
bihotz forma emanez lantzen ari zen
aurpegitxoari laztan egin zion, eta
izugarrizko errespetuz musu eman zion”

MIGUEL PELAYO OROZCO

“Oteiza, tradizioa eta abangoardiaren
artean artea, artean, artea, lau burdin
pusketetatik atea, atera, artera, gizartera.
Artea, kultura, eskultura, esku hura.”

IBAI ESOAIN ETA XABIER SUKIA

“Jenio bizikoa, otea, jenio biziagokoa,
arantza, Arantzazu, pentsamendua, poesia,
filosofia, hitza, Ote-hitza, Oteiza.”

IBAI ESOAIN ETA XABIER SUKIA

KARKARA / OTEIZA SU VIDA SU OBRA SU PENSAMIENTO SU PALABRA LIBURUA

JORGE OTEIZARI BURUZ ESANAK
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Jorge Oteizaren jaiotzaren
mendeurrena ospatzeko egi-
tarau berezia antolatu du
Orioko Udalak urrirako eta
datozen hilabeteetarako.  Hila-
ren 14an Judith Huegun ipuin
kontalariak Oteiza ezagutze-
ko ipuinak kontatu bazituen
ere, ekitaldi nagusia Oteiza-
ren urtemuga izango zen egu-
nean egin zen: urriaren 21ean,
lagun ugari bildu zen Orioko
San Nikolas elizan; tartean,
besteak beste, Carmen Otei-
za —artistaren arreba—,
Alberto Gosa —Carmenen
senarra—, Begoña Eguren 

—Oteizaren zaintzailea haren
azken urteetan— eta eskul-
torearen adiskide ugari; bes-
teak beste, Juan Luis Mendi-
zabal Mendi eta Joxeanjel Iri-
garai.

Ekitaldia zimitorio berrian
egitekoa bazen ere, eguraldi
txarra zela-eta, San Nikolas eli-
zan egin zen gorazarrearen
zatirik handiena. Oteizaren
bizitzarieta haren lanari erre-
paso txiki bat emanda hasi
zuen saioa Iñaki Iturainek.
Bere hitzetan,  frankismoaren
garai beltzenean hutsune
espiritual eta kultural izuga-

rria zuen gizartea esnatzen
saiatu zen Oteiza: Gizarte
lokartu harkbehar zuen akui-
lua izan zen Oteiza; gizarteak
esnatzeko behar zuen pentsa-
laria eta ekintzailea;askoren-
tzat utopiara bideratuko
zituen argia.

Omenaldiak iraun zuen
ordubete pasatxoan musika,
dantza, poesia, omenduaren
irudiak eta artistaren eta artis-
tari eskainitako hitzak entzun
eta ikusi ziren: Fragmentos
bideoaren zatiak eman ziren;
Ibi Arrizabalagak artistaren
poesia batzuk errezitatu

zituen; Unai Manterolak ber-
tso batzuk abestu zituen;
Maria Jesus Elorzak Antton
Valverderen Hutsa abestia
kantatu zuen, Izarra Aristi
esku soinuarekin alboan zue-
la; Jurdana Otxoak eta Egun-
senti otxoteak Luis Romero-
ren Androkanto kanta eskai-
ni zuten, biolinarekin lehenak
eta kantuz bigarrenak; Nadie
es profeta en su tierra lana
entzun zen; eta Xabier Sukiak
eta Ibai Esoainek hitz jokoak
eta bertsoak erabili zituzten
Oteiza goraipatzeko. Jon
Redondo alkatearen agurra-
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ren ondoren, Oroitarria orio-
tarrari xaflak bistarazi, eta
bukatu zen ekitaldia.

Egun berean ireki zen, bai-
ta ere, herriko bi ikastetxee-
tako ehuna haurrek Oteizaren
lana ardatz hartuta egin dituz-
ten lanen erakusketa. Buzti-
na, klariona, edari latak, pape-
ra, hitzak… erabili dituzte
Oteiza omentzeko. Eskulto-
rearen beraren lan batzuk ere
ikusgai izan ziren.

Urriaren 22an, Pello Zaba-
lak Oteiza Arantzazun lanean
aritu zeneko berak bizitako
bizipenak kontatu zituen, bes-

teak beste. Kultur etxeko are-
to nagusia txiki geratu zen,
aurretik aipatutako erakus-
keta eta  fraile frantziskotarra
entzutera joan ziren ikusle
kopurua kabituezinik bai-
tzeuden.

Ander Lipusek Hala min-
tzatu zan Zappatrusta baka-
rrizketa eskaini zuen 23an,
ostegunez. Ordubete inguru-
ko emanaldiak barre algaraz
bete zuen kultur etxeko are-
toa.

Bilboko Txistulari Bandak
ere kontzertua eman zuen
urriaren 26an, igandearekin.

Elizako zimitorioan, 12:40an
hasita, herritar ugari bildu
zen bizkaitarren doinuak
entzuteko. Garikoitz Mendi-
zabalek zuzendutako taldeak
—Idoia Kareagak, Gorka Zaba-
letak eta Asier Gartziak osa-
tzen dute laukotea— 10 abes-
ti jo zituen emanaldian: Dei-
ka, Minuetoa, Osio Bideko
Polka, Anton, Amaitzeko Soi-
nua, Leiala, Goiz Ereski Albo-
rada, Ausarditsua eta Seme-
txoaren Poza.

Azaroan ere zenbait eki-
taldi izango dira: 13an, Mai-
te Franco ipuin kontalaria

izango da  liburutegian. 
Urriaren 29tik azaroaren

26a bitartean, Oteiza. Bizira-
ko proiektua erakusketa ikus-
gai egongo da kultur etxeko
areto nagusian. Astelehenetik
ostiralera irekiko da, 16:00eta-
tik 20:00etara.

26an bertan, Fragmentos
pelikularen bi emanaldi eskai-
niko dira kultur etxean:
15:00etan lehen emanaldia;
19:00etan bigarrena.

27an, berriz, Oteiza polie-
drikoa mahai ingurua izango
da Jon Sarasua eta Jose Anjel
Irigarairekin.
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NIRE HONETAN

Ekonomikoki hain
gogorrak diren egun
hauetan, 

oporralditxoa proposatu
nahi dizuet. Ikusiko duzue,
ez dago ezetz esaterik!
Logroñora abiatuko gara
larunbat goizean, eta iritsi
bezain pronto 
supermerkatura joan.
Bertan, ordu pare bat
emango ditugu hilabete
osoan erabiltzen ditugun
galkorrak ez diren gauzak
erosten. Ez izutu,  
furgonetetan kabituko dira,
ondo antolatuz gero.
Zailena gaindituta dugula,
gozatzera joango gara:
bazkari ederra, paseo bat,
edo museoren bat. 
Iluntzean —ez ahaztu orain
lehenago ilunduko 
zaigula— geletara joan,
arropa aldatu, eta nahi
duguna egingo dugu.
Dantza? Zergatik ez. 
Basoerdi bat hartu? Gustura.
Eta afari ederra antolatuko
dugu hango jatetxe batean.
(Pena ematen dit 
hemengoek ere guk dugun
zortea ez izatea. Bain, tira!)
Ezer ez zaigu faltako, zeren
ez duzu ahaztu behar, hau
gasturik gabe aterako
zaigula. 

Nolatan? Oso erraza.
Euskal Herriko supermerka-
tuetan erosketak askoz ere 
garestiago ateratzen omen
zaizkigu hangoetan baino.
Beraz, han eginez gero,
beste guztia doan aterako
zaigu. A ze pagotxa gurea!

Irabaziak
txangorako 

PAT COWIE

To! Gaztetxea!

Lehenengoa dudan iri-
tzi artikulu honetan,
ezin omen nuen ber-

duren balio nutrizionalari
buruz idatzi, ezta Anai Han-
diko partehartzaileei buruz
ere. Ez omen da erakargarria.
Atrebentzia galanta nirea,
ezin erabakirik nenbilela KAR-
KARAkoei gaia eskatzera
ausartu nintzenean. Ez zuten
zalantzarik izan: to! Gazte-
txea! Eta isil-isilik burua
makurtu eta pantaila aurre-
an jarri behar. Natorren,
beraz, harira...

2008ko irailaren 26a. Iri-
tsia zen azken urtean borro-
kan igarotako denborak bere
fruitua emateko unea. Herri-
ko lehenengo gazte festen
hasiera, gaztetxearen inau-
gurazioa. Txupinazoa pla-
zan, trikitilariak martxan eta
dena prest gazteon etxe
berria izango dena konkis-
tatzerajoateko.Kalejira ede-
rrean iritsi ginen jada sekre-
tu publiko bihurtua zen
kokalekura. Iritsi, H jaunaren
hitzaldi hunkigarria entzun
(ia malko eta guzti, aupa hi!)
eta hara non heldu zen asko-
rentzat sorpresa! Bertaratu-
tako batzuk edozein ate zein
leiho botatzeko prest, zituz-
ten bota gogorrenekin atera
baziren ere,gogoarekin gera-
tu behar. Atzean geratu dira
jada garai bateko okupazio
ilegalak, eta Orion, Euskal
Herriko beste zenbait herri-
tan bezala, bide legalari hel-
tzea erabaki da, guztion one-
rako. Udaletxearekin eta
lokalaren jabearekin nego-
ziatu da, batzuentzat harri-

garri suertatu den akordio
batera iritsiz. Udalak ordain-
duko du gaztetxea izango
denaren errentaren zati bat,
eta beste zati bat gazte asan-

bladaren esku joango da.
Aurkikuntza kontzeptual bat,
batzuen ustez, beldurrezko
keinu ezkutua besteen ikus-
puntutik; gaiak gustu eta
kolore guztietarako iritziak
sortarazi ditu herrian. Gaz-
tetxearen historia inflexio
puntu bat izaten ari den sei-
nale. Baina ze Kristo! Hobe
klase guztietako iritziak ego-
tea inork garrantzirik eman
gabe pasatzea baino.  

Egia esan, ez naiz hasiko
zein bide iruditzen zaidan
hobea aipatzen, erabaki orok
baitu bere alde on eta txarren
bat. Ados nagoela soilik esan-
go dut, ados eta gustura.
Herri honetan gazte mugi-
mendua geroeta nabariagoa
delako, gero eta sendoagoa.
Argi geratu zen hori lehena-
go aipatu ditudan gazte fes-
tetan. Antolatzaileen taldea
handia izan bazen ere, par-
te hartzaileen kopuruak
harrituta utzi baitzituen
herritarrak. Lehen pausua
emana dago, beraz. Orain
falta dena da gazte festen
arrakasta gaztetxera zabal-
tzea eta bertako irudiak
behin eta berriz errepika-
tzea, han bizitako momen-
tuak oroitzapenen ozeano-
an ito ez daitezen.

Zorionak, beraz, guzti
hau posible izateko lanean
ari zareten guztioi, ametsak
betetzea posible dela sinetsi
eta bete ahal izateko borro-
kan zabiltzatenoi. Zorionak
eta urte berri on! Ea ordura-
ko errentapeko gaztetxean
elkar topatzeko aukerarik
daukagun…

Gaiak gustu eta
kolore

guztietarako
iritziak sortarazi

ditu herrian.
Gaztetxearen

historia inflexio
puntu bat izaten
ari den seinale.

Zorionak, beraz,
guzti hau posible

izateko lanean 
ari zareten 

guztioi

GARAZI URRETABIZKAIA

IKASLEA

ADARRETATIK HELDUTA
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Eskulturak espaloian

Plazara bidean 7 konta-
tu nituen. Herdoil kolo-
rekoak gehienak, Otei-

zaren androideen formakoak.
Herritarrak burua beherantz
makurtuta, hogei zentimo-
koaren bila bezala atzekoari
kontuz eta argi partea pasaz.

Eguraldi grisa denean eta euri-
rik hasi ez badu, aterkiarekin
seinalatzen dira postreak. Pos-
te atzean mutil koxkor koadrila
despistaturen batek eskultu-
ra noiz zapalduko. Azkenean,
etxekoandreari itsatsi zaio
paketea zapata azpian. Alde-
rik alde zapaldu du señorak.  

Ez dut orokortu nahi. Ez
dut zakur jabeen gremioa kri-
tikatzeko eskubiderik izango.
Denek jasotzen dituzte zaku-
rren kakak. Lasaitzera atera-
tzen dira, maskotari korrea
lepotik askatzearekin batera
libratzen dira zakurrak, kale
erdian, disimulorik gabe. Ezta
beharrik ere. 

Ez naiz zakur zalea. Itsu-
siak iruditzen zaizkit ia denak.
Bai, nire arazoa da. Beldurra
ematen didate lotu gabe dabil-
tzanak, gure iloba baino han-
diagoak direnak, arnasestuka

JON AGIRRESAROBE TORROTXO

MOILA BAZTERRETIK

eta baba dariola doazenak.
Hori ere bai, nire arazoa da.
Jolastu egin nahi du esan izan
didate jabeek. Nik, ordea, ez
dut jolastu nahi, lotu ezazu
mesedez. Ez du ezer egiten?
Bai, otzana eta ederra bezain
artista da zure zakurra, eskul-
turak egiten ditu espaloian.
Kaka egiten du. Zu zara ezer
egiten ez duena. A, nireak
belarretan bakarrik. Eusko
Gudariko zuhaitzen karratu
horietan ere bai, erdi erorian
daude zuhaitzak eta ez zaie
gaizki etorriko. Hara, Kukua-
rriko gurutzean eserita nago-
ela zakurraren muturra
belaun artean sentitzen
badut, beldurtu bai, baina ez
naiz haserretuko. Orain, begi-
ratu kalera eta esango dida-
zue. Zakurrek egindakoak
direla pentsatu nahi dut.

Amaitzeko, galdera. Azter-

Otzana eta ederra
bezain artista da

zakurra, eskulturak
egiten ditu

espaloian. Kaka
egiten du. Jabea da

ezer egiten ez
duena

tu beharreko gaia iruditzen
zait teniseko piloten kasua.
Aristerrazun eta palarekin
jokatzen dugu guk. Krisi
garaian ere irabazi handiak
izango dituzte ferreteriak, kirol
dendak eta txinoak. Zein dira
hausten ez direnak? Non sal-
tzen dituzte? Ba al dakizu zer
esaten den tantoa galtzen den
bakoitzean, edo pilota pus-
katzen denean? Kaka!
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Lehenengo trainerilla ligan

Goiko argazkia 60ko
hamarkadakoa da,
trainerilletako lehen

ligakoa. Urte hartan, 
txapelketan jokatutako
hamar estropadetatik zazpi
irabazi omen zituzten
oriotarrek. Bilboko uretan
jokatu zen Espainiako
Trainerilla txapelketako
garaikurra, aldiz, ez omen
zuten etxera ekarri, baina,
bai, Galiziako A Coruñan
izandako bateletakoa.
Irabazitako estropada

horietako baten ondoren
ateratako  argazkia da
goikoa,  liga amaierakoa,
seguru asko. Urte hartako
trainerilla Juanito 
Lizarraldek, Patxi Sarasuak,
J.I. Erkiziak, Antonio 
Mujikak, Jose Ramon
Aizpuruak, Jose Luis 
Mirallesek eta Bixentiko
Kortak osatu zuten.

Ezkerretik eskuinera,
goitik hasita, hauexek
dituzue argazkikoak: Juanito
Lizarralde Altxerri, Jose

Ramon Aizpurua, Enrike
Esnal, Anjel Esnal, 
ezezaguna, Joseinazio
Erkizia eta Inazio Leunda
Sestero. Makurtuta: Juanita
Tolosa, Patxi Sarasua,
Joseluis Miralles eta 
ezezaguna. Magalean
dagoen haurra Jose Ignazio
Esnal da.

ARGAZKIA: ARTXIBOA 

INFORMAZIOA: PATXI SARASUA

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

Laster da abian Aiako
igoera, giro ona eta
emozioa ziurtatua.

Autozale guztiei ikusteko
aholkatzen diet. Bidean
zehar ikusleak aldendurik
egongo dira eta emozio
gehiena eta jende gehiena
kurbetan egongo da. Igoera 
gehienetan bezala ronda
ezberdinetan jolastuko da
eta hiru txandetako 
denborak gehituta lortzen
da azken denbora. Igoera
gehienetan bezala, gainera,
igoera jokatu behar duten
auto guztiak hasieran
pilatzen dira eta ederra izan
ohi da autoak nola 
prestatzen dituzten ikustea.
Probak egiten ari diren
bitartean, autoek  frenoak 
probatzean ateratzen
dituzten soinuak eta gurpil
soinuak ere ederrak izan ohi
dira. Zerbaiten beharra
izanez gero, Aiako herrira
igo besterik ez dago, 
kilometro gutxira.  

Aiako
igoera

UNAI LIZARRALDE | 

DBH 4

Autengoan ere heldu
zaigu esku artera Dan-
baka musika taldeen-

tzako lehiaketako bilduma
preziatua, eta a zer sorpresa
gurea; nola ez, Unai Azkara-
te oriotarra bertan da bere
estilo bereziaz.

Jaiotzez bergararra den
arren, urte bete pasatxo da
gure artean bizi dela, Kosta
tailerreko martxa irauli eta
aukera duen bakoitzean
herriko bazterrak alaitzen.
Azkaiter Pelox modura ere
ezaguna da, bakarlari gisa
horrela ezagutarazten baita,
eta Mahaster River rock tal-

dean aritzen da. 
D a n b a k a  DV D / C D a

lahiaketako 20 talde finalis-
tek zuzenean eskainitako
kantu banaren bilduma da,
eta Unaik martxan dituen bi
proiektuekin hartzen du par-
te. Mahaster River taldeare-
kin Enrio Morriconeren Per
qualche dollaro in piú abes-
ti ezaguna interpretatzen du.
Bakarlarimoduan, aldiz, Ipa-
rraldera bidaia.Azken abes-
ti honetan, gitarra elektri-
koa soinean hartu eta roc-
kero zaharren moduan
jotzen ditu akordeak, bere
showman izaera agerian

utziz.
Nik Fly Shit hardcore tal-

dean ezagutu nuen arren,
gaur egun, erritmo biziak
alde batera utzi eta doinu
dantzagarriagoak sortzen
dabil. Horretan arida, behin-
tzat, Orion sortu berri duen
taldean (Azkaiter Peloxband,
sanmartinetan estraineko
kontzertua emango duena),
herriko musikariekin.

Idatzi ditudan lerro hauek
kritika baino gehiago ome-
naldi modukoak dira, mere-
zi duelako, zeren kritikatzen
hasiz gero...   
MIKEL ARANZABAL 

Herritar asko izan zuen begira, gazte festetan, Mahaster River taldearekin. KARKARA

Unai Azkarate, edo
Azkaiter Pelox, edo... 
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“Oteizak Orioren
izena eta izana
goratu ditu, eta
nahiz eta 2003ko
apirilaren 9an hil,
oraindik goratzen
ditu. Zor hori
kitatzeko bere
obrako hutsunea
irudikatu dugu
bere omenezko
xaflan.”

JON REDONDO
Orioko alkatea
Oroitarria oriotarrari
2008/10/21

“Nik uste Oteiza
ezer izan bada,
ikaragarri librea
izan dela 
Jainkoarekiko
kontuetan. Erlijio
oso sanoa du,
elizaren tradiziotik
libre bada ere. Bere
osotasunean,
Itziarrekin da
fededun.”

PELLO ZABALA
Fraile frantziskotarra
Orioko kultur etxean 
2008/10/22

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Lehendik ere eman
dizkiegu gure 
zoritxarrak txikitzaileei,
baina, zortixarrez,
berriz ere lerrootara
ekartzeko bidea eman
digute. Izan ere,
duela pare bat aste,
Almirante Oa kaleko
egurrezko zazpi lorontzi
hautsi zituzten, ostikoz,
itxura denez. Ez da
lorontziook jasaten
duten lehen txikizioa,
aurrez ere
endredatzaileren batek
hautsi baitzituen.

Kalteen ondorioz,
gainera, lorontziak 
konpontzeaz gain,
bertako loreak ere
berriztatu beharko dira,
galdu egin baitziren.
Beraz, gure zoritxarrak
landareak eta
lorontziak bakean uzten
ez dituztenei.

Txikitzaileei

Jubilatuak Portugalen 
Irailaren 22tik 29ra Portugalen izan ziren herriko jubilatuak.
Zaharren Babes Lekuak antolatuta, autobus bete lagun abia-
tu zen Oriotik Fatima aldera, goizeko 07:00etan. Batalha,
Coimbra, Alcobaça (goiko irudian), Lisboa, Estoril eta beste
hainbat leku bisitatu zituzten bidaiariek.

Antolatzaileen hitzetan, eguraldia lagun izan zuten eta pri-
meran pasa zuten guztiek. Ikusitako hiri, herri eta eraikinekin
txundituta etorri omen dira.



EZPALAK24 2008ko urriaren 31 | KARKARA

JAIOTAKOAK

• Saioa Camino Martin,
Orion, urriaren 22an.
• Irati Agirrezabal Azkue,
Orion, urriaren 19an.
• Diego Duran Garcia,
Orion, urriaren 17an.
• Aiert Fuentes Mujika,
Orion, urriaren 14an.

EZKONDUTAKOAK

• Ju a n j o  R u b i o  S a n  
Sebastian eta Patricia
Caballero Ganuza, Orion, 
urriaren 18an.

Eskela edo urteu-
rreneko gogoanga-
rria KARKARAn jarri
nahi baduzu, deitu
gure telefonora:

943 83 15 27

HILDAKOAK

• Ez da hildakorik izan.

OROIMENAREN KUTXA

Aurtengo urtean itxi ditu
ateak Orioko azken
hotel historikoak, Esnal

ostatuak, oriotarrontzat
Modestanea zenak, zabalik
60 urte eman eta gero. Hote-
lak, sortu zenetik, kanpoko
jendeariostatua emateaz gain,
herriko jende askoren aldeko
zerbitzu soziala ere egin du.
Arrazoi horrengatik Udalak
uztailaren 18an omenaldi
xume bat egin zien Modesta-
neko Eugeni eta Mari Cruz
ahizpei. Ekitaldian Torrotxo-
ren bi bertso zituen oroigarri
bat eman zitzaien. Honela
zioen bigarrenak:

Ama Modestak bere alabei
eman zien enkargua: kale
gorrian dagoenari eman lota-
ko lekua; estimatua izan da
beti Esnaleneko otordua;Mari

Cruz eta Eugenik bete dute
amaren agindua; Oriok eta
oriotarrok badugu zer esker-
tua.

Agindu horixe eman zien,
bai, berak ordura arte egin-
dako lanari segida emateko.
Zenbat eta zenbat istorio ez
ote diren gertatu hotel harta-
ko pareten artean! Baina
Modestak berak ere gorriak
ikusi zituen hotela zabaldu
aurretik: bi aldiz ezkondu zen,
bi bider alargundu zen, bi
gizonak itsasoan itota, eta bi
alaba izan zituen, bana senar
bakoitzarekin.

Modesta Esnal 1912ko
errege egunean jaio zen. Lehe-
nengo senarra, Eujenio Erraz-
kin arrantzale hondarribia-
rra, baporea hondoratuta ito
zen 1935ean, 14 gizonen bizia

eraman zuen denborale bate-
an, andrea Eugeniren haur-
dun zegoela. Modesta berri-
ro ezkondu zen, Orioko Jose
Cruz Lopetegi arrantzaleare-
kin. Bigarren senarra ere itsa-
soan itota hil zen, 36 urte
zituela, beste bi gizonekin
batera, San Antonio baporea
barran hondoratu zenean,
1943an, alaba Mari Cruzek bi
urte zituela.

Bi aldiz alargundutako
andreak berriro ez ezkontzea
erabakita, hotela jartzeko
kemena izan zuen, Hotel
Esnal, 1948ko abenduaren
5ean zabaldu zena, eta bertan
jardun zen lanean 1998an hil
zen arte, betiere bi alabek
lagunduta.

IÑAKI ITURAIN

Eugeni, Modesta Esnal ama alarguna eta Mari  Cruz. KARKARA

Modestaneko gazi-gozoak
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“Otarra beti daukat prest,
perretxikotara joateko”
Udazkenarekin batera hasi
dira perretxikozaleak
mendiak arakatzen, eta
Joxemari Zalduarekin
jardun gara hizketan,
zaletasun hau gehiago
ezagutzeko.

Nondik datorkizu perretxi-
kotarako zaletasuna? 

Hamasei urte nituela edo,
nire osaba Patxi topatu nuen
mendian behera, perretxiko-
ak biltzetik zetorrela, otarra
betearekin. Nik berdin egin
nahi eta otar bete perretxiko
bildu nuen mendian, lagun
batekin. Osabari erakustean,
denak zakarrontzira bota
zituen eta nik hartutakoen
artean Amanita phaloidesbat
erakutsi zidan, hilgarria dena.
Liburu bat eman zidan, ikas
nezan eta hor piztu zen nire
interesa. Gerora, inguruko
perretxioei argazkiak atera-
tzen hasi nintzen eta 200 espe-
zie inguru katalogatu nituen,
kapritxo modura.

Lehen urteak liburuari begi-
ra pasa zenituen orduan? 

Bai, zeren familia batean
mota asko dago, eta are espe-
zie gehiago. Usainak eta for-
mak ikasi eta liburuetako
argazkiekin konparatzen
nituen. Nik ezagutzen nitue-
nak poltsa batean sartzen
nituen, eta gainontzekoak
beste  batean, gero etxean
patxadaz begiratzeko. Horre-
la ikasten da.

Beti bertako mendietan ibil-
tzen al zarete? 

Ez. Kanpora ere atera gara:
Avilara, Moncayora… 

Behin, koadrilako Koldo
eta biok Picos de Europan
ginela, txanpinoi moduko
batzuk hartu genituen, psa-
lioten familiakoak. Osabak
txanpinoi guztiak jangarriak
zirela esan zidanez… zuze-

JOXEMARI ZALDUA | PERRETXIKOZALEA

nean paelara. Prestatzerako-
an usain arraroa zuten, eta,
jaterakoan, tinta zaporea.
Fidatzen ez nintzenez, ez nuen
asko jan; Koldok nik baino
gehiago.Itzuleran, osabaren-
gana jo nuen, kontu eske. Hark
esana gogorarazi nion eta
Hemen eztek izaten, hemen-

dik kanpo… erantzun zidan.
Ikasten ari nintzen oraindik.

Eta gure mendietara kanpo-
tarrik etortzen al da? 

Hona baino gehiago Soria
aldera joaten dira. Katalanak
dira gehien mugitzen dire-
nak, esnegorriak biltzera.

“Jende asko
aritzen da 
mendian

perretxikotan
zertan dabilen

batere jakin 
gabe”

“Badut gogoa
perritxikotara

joateko,
baina aurten 
ez omen dira

batere 
atera”

Eta fidatzen al dira etxekoak,
lagunak...? Zaletasuna jarrai-
tzen duen inor?

Ba, egia esan, Iñakik,
semeak, ez du gaia asko jarrai-
tu, baina jaten badaki. Fida-
tzen dira nitaz.

Urtero izaten da perretxiko-
zaleren baten intoxikazio-
ren bat. Zergatik dela uste
duzu? 

Jende asko aritzen da zer-
tan dabilen jakin gabe.

Hemen inguruan, esate-
rako, pago ziza eta maltzur
(Entoloma Lividum) ezpezie-
ak nahasten dituenik bada. Bi
horiek laminatan ezberdin-
tzen dira, baina batzuek ez
dakite.

Badaezpada, nork bildu
dituen ez badakit ez dut ale-
rik jaten, edo prestatu aurre-
tik ikusi ez baditut; kozinatu
ondoren oso zaila da jakitea
zein perretxiko mota den.

Lizentzia edo baimen bere-
zirik behar al da? 

Orain hasi dira arautzen.
Araban, orain gutxi, pertso-
nako eta eguneko 2 kilora
mugatu dute perretxikoen,
matxakanen eta masusten bil-
keta. Nafarroan lehendik ere
mugatua zegoen.

Bukatzeko beldurrez edo? 
Asko pasa egin dira; behar

ez eta hartu...
Perretxikoa lur azpiko

mizelio batetik sortzen da, eta
esporarik botatzen ez badu
zahartu egiten da. Gero eta
perretxiko gutxiago dago,
Moncayon, adibidez.

Aurtengorako otarra prest al
daukazu? 

Otarra beti dago prest,
egunkari zaharrez beteta.
Badut gogoa joateko, baina,
aurten ez omen dago perre-
txikorik.

Osaba Patxirekin ikasi zuen perretxikotan Joxemarik, 16 urte zituela. KARKARA
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AZAROA

31n, Lasa.
1an eta 2an, Zulaika.
3an, Azaldegi.
4an, Etxeberria.
5ean, Iriarte.
6an, Larrañaga.
7an, Mutiozabal.
8an eta 9an, Etxeberria.
10an, Zulaika.
11n, Iriarte.
12n, Azaldegi.
13an, Mutiozabal.
14an, Etxeberria.

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 BOTIKAK

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

ITSASOA

Azaroa Itsasgora Itsabehera Ilargia
31 05:15 eta 17:35 11:25 eta 23:38
1 05:47 eta 18:07 12:00 eta _____
2 06:21 eta 18:42 00:11 eta 12:36
3 06:58 eta 18:42 00:46 eta 13:16
4 07:44 eta 20:12 01:27 eta 14:03
5 08:43 eta 21:21 02:18 eta 15:03
6 09:57 eta 22:48 03:28 eta 16:19
7 11:15 eta _____ 04:51 eta 17:35
8 00:04 eta 12:21 06:05 eta 18:37
9 00:59 eta 13:14 07:00 eta 19:26
10 01:44 eta 14:00 07:46 eta 20:09
11 02:25 eta 14:43 08:28 eta 20:50
12 03:04 eta 15:26 09:10 eta 21:31
13 03:45 eta 16:10 09:53 eta 22:13
14 04:28 eta 16:56 10:39 eta 22:57
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Orioko Herri Ikastolak Pagoeta aldera perretxikotara
joateko irteera antolatu du azaroaren 8rako. 08:30ean
aterako dira ikastolatik, autoz, eta 14:00etarako
itzuliko dira Oriora. Interesatuek azoraren 5a baino
lehen eman beharko dute izena idazkaritzan. Otarra
edo poltsa eta aizto bat eramatea gomendatu dute
azalpenak emango dizkieten Arkamurkako kideek.

Perretxikotara irteera

KONTZENTRAZIOA
Urriaren 31n, euskal

presoak Euskal
Herriratzearen aldeko
kontzentrazio isila.
20:00etan, plazan.

BINGOA
Orion, azteazkenero,

bingo saioak, Zaharren
Babes Lekuak antolatuta.
16:00etatik 18:30era, kultur
etxean.

BILERAK
Orion, azaroaren 6an,

sanikolasetarako bilera.
19:00etan, kultur etxean. 

MEDITAZIOA,
MANDALAK

Orion, azaroaren 5ean,
mandalak eta 12an,
meditazioa. 19:00etatik
21:00etara, Iturbide 7ko
Xurrumurrukoen lokalean.  

TRASTE ZAHARRAK
Orion, azaroaren 12an

jasoko dituzte altzari
zaharrak. Bezperan utzi
behar dira eta Udalean
abisua eman.  

MENDI IRTEERA
Azaroaren 16an, GR34ko

3. eta azken etapa, Talai
Mendik antolatuta. Irteera:
07:00etan autobus
geltokitik. Izena ematea:
Uranga burdindegian,
azaroaren 14a baino lehen.

ERAKUSKETA
Orion, urriaren 29tik

azaroaren 26ra, Oteiza.
bizirako proiektua.
16:00etatik 20:00etara,
kultur etxean. 

ARETO FUTBOLA
Azaroaren 2an, nazional B

kategorian: Orioko
Tabernak-Cafeteria Ortziri.

FUTBOLA
Azaroaren 1ean,

regionalean: Eibartarrak-
Orio. Jubenilean: Orio-
Beasain. Kadetean: Orio-
Euskalduna. Infantilean:
Vasconia-Orio. Ligan:
Mutriku-Orio. F-11n: Orio-
Touring.

Azaroaren 8an,
regionalean: Elgoibar- Orio.
Jubenilean: Eibar-Orio.
Kadetean: Internacional-
Orio. Infantilean: Orio-
Internacional. Ligan: Orio-
Anaitasuna. 

IPUIN KONTALARIA
Orion, azaroaren 13an,

Maite Franco ipuin
kontalaria.18:00etan,
liburutegian.

HITZALDIA
Azaroaren 6an, Garabidek

antolatuta, hitzaldia. Gaia:
Hego Ameriketako
hizkuntza gutxituen
errealitatea eta euskal
esperientzien ekarpena.
Hizlariak: Julio Garcia
(maia), Maria Farinango
(kichwa), Sandra Caceres
(kechwa), Pedro Escurra
(Guarania). 19:00etan,
udalbatzar aretoan.

HAZI BANAKETA
Azaroaren 9an, hazi

banaketa, Herriok
antolatuta. 11:00-14:00,
plazan.

Azaroaren 9an, nazional B
kategorian: Bilbo Exbasa-
Orioko Tabernak.

SILO BOLAK
Aian, azaroaren 11n.

Zerbitzuaren inguruko
informazioa jasotzeko
Urkomera deitu: 94381 65
00; edo bertako Igorrekin
hitz egin: 66004 97 51.

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, gainera, doa-
ko zerbitzua baita gurea.

Iragarkietarako
txokoa

ALOKAIRUA
Edozein negozio

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

SALGAI
Volkswagen California T4

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

Dragon Invacare markako
gurpildun aulki elektrikoa
eta ranpak salgai. Prezioa:
3.000 euro. Tf: 943 83 27 63.

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.

GALDUTAKOAK
Zafiro bat duen perla

txurizko belarritakoa galdu
nuen urriaren 11n,
Ardatzatik Blink tabernara
bitartean. Estimu handia
diot eta aurkitzen duenari
asko eskertuko nioke 
943 83 13 22 zenbakira
deituko balit.

Pendrive bat agertu zen

urriaren 24an Eusko
Gudariko Charter
supermerkatuan. Kolore
txuria eta gris metalizatua
ditu eta KARKARAko bulegoan
dago gordeta.

Zilar koloreko eraztun bat
agertu zen espaloian,
Orioko kultur etxeko
parean, pasa den astean.
Kolore ezberdinetako
karratu batzuk ditu aurreko
parteanJabeak KARKARAren
bulegoan jaso dezake.

LAN ESKAINTZAK
Montaje eta ajuste

mekanikoan aritutako
langilea behar dugu. 
669 01 43 49.

AZOKA




