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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.

JOSEBA AIZPURU

1
Eguerdirako egon
nahi nuke Orion,
atun pintxoak dohain,
bisigua zer on!
Andoain paren kola
ezin dut itxaron
Ea noiz etortzen den
Segundo Cinturón.

2
Gizon honek baditu
hatz adina beso
ta gerriko lodi bat
gu hartzeko preso
Jarri bere bidean
ez izan inozo
Ai! Progreso honi egin
ahal banio paso.

3
Ta delako progreso
horren izenean
dena besoz, gerrikoz
bete zaigunean
Zinturoiaren mende
duguna galtzean
peaje garestiak
aurrerabidean.

Bigarren gerrikoa

GERRY STU

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
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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@karkara.com

KARKARAk ez du argitaratuko izenik gabe datorren
gutunik. Egileak hala nahi badu, ezizenarekin
argitaratuko dugu; baina, beti, guk egilea nor den
jakinda. Gutunean norbait aipatzen baldin bada eta
norbait horrek gutunaren egilea nor den jakin nahi
badu, KARKARAk esan egingo dio.

KARKARAk bere egiten du eskutitzak laburtzeko
eskubidea.

Mikrofonoa falta
zaigu
Guretalde folklorikoarentza-
ko beharrezkoa da mikrofo-
noa, eta duela aste batzuk
KostaTailerrean dugun loka-
letik falta zaigu gurea. Lerro
hauenbitartez,kablerikgabe-
ko mikrofonoa gordetzen
duenkaxabeltza—Shure jar-
tzen du— itzultzeko eskatu
nahi genioke aurkitu duena-
ri; asko estimatuko genioke
gurekin harremanetan jarri-
ko balitz ondorengo telefo-
noetan: 634 87 23 83 eta 943
24 88 08.

TALDE LATINOA

Europako
Legebiltzarrerako
hauteskundeak
Datorrenekainaren7anizan-
go dira Europako Legebiltza-
rrerako Hauteskundeak.

Botoa ematera joaterik ez
baduzu eta postaz emateko
asmoa baduzu, informatuko
zaitugu eta tramiteak azkar
egiten lagunduko dizugu.

Dei iezaguzu 943 89 07 89
telefonoraastelehenetikosti-
ralera, 19:00-20:00 (beste
orduetarako aurrez hitzartu)

Gogoratu: botoa postaz
emateko epea maiatzaren
28an bukatuko da.

Nahi izanezgero,dei ieza-
guzu lehenbailehen edobes-
tela pasa zaitez batzokitik
(Ibaiondo 2-3).

EAJ-KO URIBATZARRA

Zehaztapenak
zehaztuz
Ez zen nire asmoa herriko
ikastola berriaren finantza-
zioaren baitan sortu eta eus-
kal hezkuntzaren erroetarai-
no doan eztabaidan parte
hartzea.BainaAntonioCam-
posenazkenekoeskutitzaira-
kurri etagero,hainbatzehaz-
tapen egitea beharrezkotzat
jodut,horrelaizanezeanerre-
alitateadesitxuratzeko auke-

rak zabaltzen baitira. Ikasto-
lak euskal hezkuntza hobe-
tzekolaneaneragilenagusiak
direla defendatzeko orduan
–beste hainbat eragilerekin
bateragaineratukonukenik–,
Euskal Curriculumaren egi-
tasmoa adibide gisa erabili
duzu, modu traketsean era-
biliere. Izanere,EuskalCurri-
culumaz izendatu duzuna
EAEko curriculum dekretua-
rekinordezkatuduzu.Horre-
la, Euskal Curriculumak
dituen oinarriak eta helbu-
ruakdesitxuratudituzu,kon-
tzeptuak nahasiz eta inolako
ikuspegi nazionala erakutsi
gabe.

Izan ere, Euskal Curricu-
luma, Euskal Herri osorako
curriculum burujabea da,
indararauemailerikez,baina
indar sozio-politiko handia
duena. Euskal Curriculuma-
renfuntsa,EuskalHerritiketa
EuskalHerrirakomarkopeda-
gogikokomunbatsortzeada.
Euskaldunok Euskal Herriaz
ezezikmunduazdugunikus-
pegiaren irudikapena ere
bada. Ikuspegi eta helburu
horiek bildu gintuzten orain
dela 6 urte Udalbiltza, Ikas-
tolen Konfederazioa eta Sor-
tzen-Ikasbatuaz elkartea, eta
akordio horren emaitza da
2008koekainaren21eanKur-
saalen plazaratu zen propo-
samena.

Cur r i cu lum dekre tu
berriak, aldiz, esparru admi-
nistratibobakoitzerakocurri-
culum autonomikoak dira.
Curriculum autonomiko

horien%55EspainiakoGober-
nuak finkatzen du eta beste
%45 EAEko Hezkuntza Sai-
lak. Curriculum dekretu
horrekbereerabakimarkoeta
prozedurapropioadu.Beraz,
bertako hezkuntza komuni-
tatea osatzen duten kideei
zuzendutako proposamen
autonomista da ondokoa.

Amaitzeko, Ikastolak era-
gileaktiboakizandiraetadira
euskalhezkuntzarengarape-
nean. Alta, euskal irakaskun-
tzaz zer ulertzen dugun defi-
nitu beharko genuke. Nik
bederen, Hezkuntza Sistema
Nazionalarenparekoulertzen
dut: egungo zatiketa admi-
nistratiboa gainditzen due-
na, herri gisa pentsatu eta
aritzekotresna,EuskalHerria-
rengarapenerakobermeaeta
Euskal estatuaren bidean
ezinbesteko urratsa.
RUBEN IGLESIAS (UDALBILTZAKO

EUSKAL CURRICULUMAREN

ORDEZKARIA)

Ohar pare bat
Maiatzaren9an,gaztetxearen
sorrerarenalde lortuditugun
sinadura kopuruaren berri
emangodugu13:00etan,pla-
zan.Horrezgain,bertanizan-
godira sinaduraguztiak, jen-
daurrean, nahi duenak ikus
ditzanetahori izangodasina-
tzeko azken aukera ere.
Hurrengoastelehenean,hila-
ren 11n, udaletxean sarrera
emango diegu, behingoz,

herriaren hitza kontuan har
dadin.Bidebatez,Udaberrian
gaztetxea loratu ekimenean
lagundudigutenguztieieske-
rrak emango dizkiegu.

Gogora tu ba i ta e re ,
AHTren proiektu erraldoia,
elitista, txikitzailea eta alfe-
rrikakoageldiaraztekomani-
festazionazionalaizangodela
larunbat arratsaldean Iruñe-
an eta, horretan ere, herriak
baduela zer esana.

Gaztetxea bai. Abiadura
HandikoTrena? Inolazereez!

OKK GAZTE ASANBLADA

Orioko Plaza
MaiatzekoOrioko Plazahila-
betekarianargitaratua:Bitar-
tean,gaztetxoakBlink-ekopla-
zanpuzgarrietaneta tailerre-
tan jolasean aritzeko aukera
izan zuten arratsalde osoan
zehar. Nonzirenhaurrak?Eta
puzgarriak? Nik dakidala,
Karelan. Eta nolatanhorrela-
koakatsa?Ezaldaizango,nor-
baitek notizia gertatu aurre-
tik idatzia zuela? Lanerako
metodologia xelebre sama-
rra, ezta? Orioko Plaza egiten
duen lan taldeari (auskalo
nortzuk diren aldizkarian ez
baituinolakodaturik jartzen)
eta herriko Udalari zorionak,
bihotzez, herritarrei eman-
dakokazetaritzaikastaropare-
gabe honengatik. Chapeau!

HERRITAR BAT

Gu izan gintezke!
Maiatzaren 12an, Zarauzko
Putzuzulo amets fabrikako
kidebatepaitukodute2006ko
urrian gaztetxea okupatzea-
gatik. Ez da oso ulergarria,
ondorengo negoziaketetan
etxearen jabearekin eta Uda-
larekin autokudeaketarako
ados jarri baitziren gazteak,
gaztetxea erabiltzekobaime-
na lortuz horrela.

Orion gaztetxea okupa-

20. ORRIALDEAN
JARRAITZEN DU
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Artisau Azokak Orioko herria
hartuko du maiatzaren 10ean
Aspaldiko urteetako
azokarik handiena izango
da aurten, Goiko kaleaz eta
herriko plazaz gain, kultur
etxe atzeko plaza berritua
ere hartuko baitu.

Maiatzaren 10ean izango da
aurten17.ArtisauAzoka.Goi-
ko kalea eta herriko plaza
izango dira saltoki gehienen
kokagune, baina kultur etxe
atzeanerejarrikodituztebes-
te zenbait. Goizez, 11:00eta-
tik 14:00etaraegongodaazo-
ka zabalik eta, arratsaldez,
16:30etik 20:00etara.

Herritarrak eta bisitariak
festa giroan murgiltzen
laguntzeko, bezperan, maia-
tzaren 9an, Begira antzerki
taldeak Pirataklown umeen-
tzakoantzerki lana eskainiko
du, 18:00etan, kultur etxean.

SALTOKI ASKO
Bitxiak,egurrezkolanak,talo-
ak, izozkiak, barazkiak, kon-
tserbak,gazta,baserrikoogia,
kandelak, loreak, sendabela-
rrak… denetarik erakutsiko
dute azokako 49 mahaietako
artisauek.

Orioko elkarte batzuk ere
tartean izango dira: Farfarak
erabilitako liburuak truka-
tzeko mahaia jarriko du eta
alde zaharrean kaleko giroa
indartzeko haurrentzako
eskulantailerraGoikoKaleko
FestaBatzordeak. Ostargiko-
ek, berriz, beren jostun lanak
erakutsiko dituzte jarriko
duten mahaian.

Ezdira,ordea,azokanpar-
tehartukodutenoriotarbaka-
rrak izango. Agua-Kt Adelak
bitxiak salduko ditu, Antxon
Mendizabal ere bertan izan-
go da egurrezko lanekin eta
GurutzeYartzakbidezkomer-
kataritzaren inguruko infor-
mazioa zabaldu eta produk-
tuak salduko ditu beste alto-
ki batean.

GOIKO KALEKO FESTA BATZORDEAK ERE SALTOKIA JARRIKO DU

BESTELAKOAK
Bestezenbaitekimenereizan-
go dira: Salatxo abesbatzak
kalezkalekokantaldiaeman-
go du, 12:30ean. Heldu! herri

kirol taldeak ere ikuskizun
berez ia eska in iko du ,
12:00etan:AnjelLertxundiren
Hamaseigarrenean aidanez
liburuko apustua gogoratuz,

porlan zaku bat bizkarrean
hartuta, elizako atari paretik
atera, Pillikun buelta eman,
herrikoplazarajaitsietaZaki-
lanekoaldapatik igobeharko
dutekirolariekbanan-banan.

BIDEZKO MERKATARITZA
Maiatzaren9anbidezkomer-
kataritzarenmundukoeguna
dela aitzakia hartuta, infor-
mazioa eman eta zabaltzeko
mahaia jarriko da. Merkata-
ritzamotahorierrespetatzen
duten produktu eta ekoizle-
ek baldintza zehatzak bete
behar izaten dituzte: besteak
beste, langile guztiek, gizo-
nezkonahizemakumezkoek,
lanbaldintza eta soldatadui-
nak jaso; salmentatik atera-
tako diruaren etekinen zati
bat komunitatearen garape-
narenaldeerabili eta inguru-
mena errespetatu.

Azokan ikusiko dugu elkar

Maiatzeko artisau azokan parte hartzea ez da lan
erraza izaten. Kanpoko enpresa batek kudeatzen
duenez, harremanak nekez bideratzen dira.
Komunikazio-inkomunikazioaren ataka honetan
beharrezkoa da pazientziaz jokatzea azokara gogoz
iritsi nahi bada, behintzat. Han izango gara
artisauen artean, norberak bere pitxiak sortzeko
mahaian; Farfarakoak bigarren eskuko liburuekin;
Heldukoak zakua lepoan hartuta azokan bueltaka
eta herritarrak bidezkomerkataritzaren produktuak
saltzen. Ze ederragoa norberaren gogoak eta ideiak
azoka batean eskaintzea baino!

GOIKO KALEKO FESTA BATZORDEA

Iaz baino 23 saltoki gehiago izango dira aurtengo azokan. KARKARA
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Hondatutako jolasen berri
zuzenean eman daiteke
Parkean konpondu
beharreko jolasen bat
ikusten duen herritarrak
Udalari eta Lurkoi enpresa
kudeatzaileari
jakinarazteko aukera
izango du, internet bidez.

Oriokosei jolas-parkeetan—
Anibarko portuan, arranpla
ondoan, Baxoalden, Bika-
miotan,GoikoKalenetahon-
dartzan daudenetan— hon-
datutako edo hautsitako zer-
bait ikusiz gero, Udalari eta
jolas tokien kudeatzaileari,
abisua emateko aukera izan-
go du edozein herritarrek.
www.kudepark.com-en sar-
tu beharko du horretarako.

Udaleko bulego tekniko-
tik adierazi dutenez, kon-
ponketak azkarrago egingo
dira era horretan; alde bate-
tik, herriko parke guztietako
mantenua elkarte beraren
eskudagoelakoeta,bestalde,
harremanazuzenagoadelako.
Zerbitzuakerantzunonaizan-
goduelaereustedute:Gipuz-
koako beste zenbait herritan
martxandagoprogramabera
eta ondo funtzionatzen du.

Urteosoanherrikoparke-
ak txukunetaerabilgarriego-
tea lortu nahi duUdalak Lur-
koi enpresak berak proposa-
tutako zerbitzuarekin.

NOLA BIDALI INPRIMAKIA
www.kudepark.com web
orriansartuetaazaleanager-
tzenden intzidentziakonline
jakinarazi ataleko inprima-
kirako sarrera klikatu behar-

WWW.KUDEPARK.COM HELBIDEAREN BIDEZ JAKINARAZI BEHARKO DA

ko da, kalteen berri emateko.
Bertan agertuko den orrian
lurraldehistorikoa,herriaeta

jolas-parkearen izena auke-
ratuko dira, ondoren. Parke-
aren kokapena azalduko da
lehendabizi, eta jolas tokiak
dituen atalak erakutsiko ditu
gero, konpontzeko dagoena
irudia ikusiz aukeratzeko.

Azkenik , norberaren
datuak eskatuko ditu orrial-
deaketainprimakiabidaltzea
besterik ez da egin behar
bukaeran.

Behin inprimakia jasota,
akatsak lehenbailehen kon-
pontzekoardurahartuduLur-
koik.

Behin kalteen berri
ematen duen

inprimakia jasota,
lehenbailehen
konpontzeko
ardura hartu du
Lurkoi enpresak

INGURUMENA
Maiatza
naturan
Herrio natur taldeak
Maiatza naturan antola-
tuduhilabetehonetarako.
Hiru hitzaldi: 6an, 13an
eta 20an, kultur etxean,
19:00etan; bi irteera: 9an
eta 17an; Erromeria Egu-
na: hilaren 24an, Iturra-
rangolorategibotanikoan,
Pagoetan; eta, Kukuarri
mendiarekingogoratzeko,
argazki rallya izango da
maiatzaren 31n, Kukuarri
Egunean, hain zuzen.

KULTURA
Liburu azoka
Farfaraelkarteakliburuak
trukatzeko azoka antola-
tu du; etxean erabiltzen
ezdirenaldizkari, komiki,
nobela… ekarri —entzi-
klopediak ez dira onartu-
ko— eta beste bat har-
tzeko aukera izango du
jendeak horrela. Hilero
azkenastelehenetanegin-
go da, elkarteak Iturbide
kaleko7anduenlokalean,
18:30etik 20:00etara.

HAURRESKOLA
Matrikulatzeko
epea zabalik
MariaMaestrahaurresko-
lako matrikulatzeko epea
irekita dago maiatzaren
15aarte.Harajoanezgero,
Haurreskolanbertanedo,
bestela, 943 89 06 25 tele-
fonora deituta eman
beharko dute izena inte-
resatuek.

LABUR

Herriko 6 parkeak egoera onean eduki nahi dira zerbitzu honekin. KARKARA
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Udako Udal lanpostuen
zerrenda argitaratu da
Apirilaren 4an probak
egitera inoiz baino jende
gehiago aurkeztu ondoren,
maiatzaren 5ean argitaratu
zuen udalak 2009ko
udarako Udal lanpostuen
zerrenda.

Urtero udarako lanpostuak
sortzen ditu Udalak eta kan-
pinerako 5 zaindari, 6 udal-
tzain laguntzaile, hondartza-
ko kabinetarako 2 garbitzai-
le, kanpineko komunetarako
beste bi eta turismo bulego-
ko eta kanpineko harrerara-
kolangilebatbeharzirenaur-
tengokanpainarako.Krisiaren
eraginezlangabeziagoradoa-
lako edo inoiz baino jende
gehiago, ia ehun lagun, aur-
keztu zen apirilaren 4an kul-
tur etxean egin zen azterke-
tara, udarako Udal lanpos-
tuetakobateskuratzeko,baina
22 bakarrik izan dira zorio-
neko, azterketaren eta elka-
rrizketarenondorenpuntua-
zio altuena lortu dutenak.

ZERRENDA
Hauek dira Udalak aukeratu
dituen langileak, lanpostu
horiek betetzeko:

Mikel Loidi Udabe, Aitor
GarmendiaManzisidor, Iban
UrretabizkaiaAranguren, Iñi-
go Gaiton G. de Txabarri eta
Lander Sarasola Oliden kan-
pineko zaindari lanak egite-
ko.OierAzkueSolaberrietada
ordezkoa.

Udaltzain laguntzaile iza-

SEI UDALTZAIN LAGUNTZAILE GEHIAGO IZANGO DIRA UDAN

teko Garazi Ibirriaga Zubi-
mendi,ImanolPeñaArratibel,
Asier Zabaleta Escudero,
Maialen Zain Vicente, Uxue
Tolosa Eizagirre eta Jon Gar-
ciaArregiizandiraaukeratuak.
Oier Garmendia Arregik nor-
baitek huts egin zain egon
beharkodu,ordezkobaitago.

Hondartzakokabinakgar-
bitzeko bi langile behar ziren
etaAneGarciaAlonsoetaLibe
LarrarteEsnal izandiraazter-
ketetankalifikazioaltuenalor-
tudutenaketaMikelUbegun
Manterola izango da ordez-
koa.

NekaneElizondoBuenok,
Gorka Garcia Alonsok, Iban
LertxundiZabalak etaAizpea
Esnaola Lizasok kanpineko
komunak garbitu beharko
dituzte eta, horietako baten
batek huts egingobalu, Iñigo
Arriola Irizar izango litzateke
ordezkari lehena.

Lanpostu bakarra zegoen
turismo bulegoko eta kanpi-
neko harreran egoteko eta
horizen,gainera,kualifikazio
handien eskatzen zuena.
Bada, Raquel Arrieta Andia-
renakhartukodulanaetaKar-
meleAlkortaAlkortaizangoda

ordezko.
Irrikitan ibila da jendea

eta asko izan dira KARKARAra
deitzen jardundirenakemai-
tza jakiteko.

Turismo bulegoko eta kanpineko harreran lan egiteko lanpostua Raquel Arrieta Andiarenak eskuratu du. KARKARA

Hogeita bi bakarrik
izan dira

aukeratuak eta
beste bostek
ordezkoen

zerrendan egon
beharko dute zain

RAMIRO
JJaauunnaarrttzzee  

eerrrreeppoorrttaajjeeaakk
30-300 euro artean

943 83 10 48
www.fotoramiro.com
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Fin ibili dira oriotarrak
Zarauzko plaieroetan
Orioko Herri Ikastolako
neskak eta Kepa Loidiko
mutilak Ligako eta Kopako
txapeldun izan ziren.
Horretaz gain, beste bi sari
berezi ere ekarri zituzten
oriotarrek.

Emaitza apartak lortu dituz-
te aurten hondartzako futbo-
lean aritu diren talde oriota-
rrek: emakumezkoen alebin
kategoriako Ligako eta gizo-
nezkoen senior kategoriako
Emilio Olazabal Kopako txa-
peldunak izan dira, hurrenez
hurren, Orioko Herri Ikasto-
lako 6. mailakoak eta Kepa Loi-
di taldekoak.  

HAURRAK
Orioko Herri Ikastolako 6.
mailako neskak izan ziren
eskolarteko txapelketako  fina-
lera iritsi ziren oriotar baka-
rrak eta apirilaren 26an, Aia-
ko Lardizabal eskolaren aur-
ka aritu behar izan zuten

KOPA BANA EKARRI DUTE KEPA LOIDI TALDEKOEK ETA IKASTOLAKO NESKEK 

azken norgehiagokan eta 1-6
irabazi zieten. Partidarik gal-
du gabe bikain bukatu dute,
beraz, denboraldia.

HELDUAK
Zarauzko eta Orioko jokala-
riekin osatutako Kepa Loidi
taldeak 10. bukatu zuen lehen
aldia eta Emilio Olazabal 5.
Kopa joka tzeko sailkatu zen.

Handik aurrera jokatuta-
ko bi partidak irabazi zituzten,
azken lehiara iri tsi baino
lehen: 1-7, Arrano taldearen
aurka; 2-0 ARGren kontra. 

Finalean, berriz, Itxaski
tabernarekin neurtu behar
izan zituzten indarrak, euri-
pean. Lehen erdian ez zen
golik izan, baina bigarrenean
Haritz Albizuk sartutakoari
esker, txapela Oriora ekarri
ahal izan zuten.

Andoni Atorrasagastik
esan digu oso gustura aritu
direla jokalari guztiak den-
boraldi osoan eta berak,

behintzat, datorren urtean ere
Zarauzko hondartzara itzul -
tzeko asmoa baduela, espe-
rientzia eder hori errepika -
tzeko.

SARI BEREZIAK
Taldeek jasotako emai tza onez
gain, sari bereziak ere izan
ziren oriotarrentzat: atezai-
nik onenarena jaso zuen Xixa-
rio taldeko Izaskun Mantero-
lak eta  jokalaririk onenarena,
berriz, ikastolako Eider Arru-
tik.

DARDOAK
Bullshooter
Euskadi 2009
Maiatzaren 8an hasiko da
aurtengo Bullshooter Eus-
kadi txapelketa, Easo tal-
deak antolatuta. Lasarte-
ko frontoian jokatuko dira
partidak,  hilaren 10a arte.

Cricket 501 eta 701
modalitateetan arituko
dira dardozaleak eta Unar
taldeko hainbat jokalari
ere bertan izango dira.

Hilaren 8ko 18:30ak
arte eman daiteke izena eta
www.unartaberna.com
helbidean eskuragarri
dago horretarako orria.

SOFBOLA
Hirugarren 
Orioko Bate Bizkorrak tal-
deko kadeteak 3. izan ziren
maia tzaren lehen astebu-
ruan Oviedon jokatutako
Espainiako txapelketan. 3
partida irabazi eta 2 galdu
zituzten eta Proiecta eta
Dridma taldeen atzetik
geratu ziren, azkenean.  

SOKASALTOA
Munduko
errekorra
Julio Aranburuk mundu-
ko errekorra jarri zuen api-
rilaren 25ean sokasalto-
an. Minutuaren azpitik
240 salto egiteko bigarren
saiakera zuen Aranburuk
–otsailean egin zuen aurre-
nekoa– eta oraingoan 59
segundo eta 10 ehunene-
ko nahikoak izan zituen
marka berria ezar tzeko. 

JUDOA
Europako
txapelketan
Europako txapelketan 5.
izatea lortu zuen Oiana
Blanco judokak Georgia-
ko Tifilisen, apirilaren
26an. Jossinet frantziarra-
ren aurka galdu zuen fina-
lerdietako borroka.

LABUR

Kepa Loidi taldeko mutilak pozik Emilio Olazabal Kopa irabazi ondoren. KARKARA

Jokalaririk
onenaren saria
lortu zuen Eider
Arrutik; atezainik
onenarena, berriz,

Izaskun
Manterolak
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“Txapeldun izateko dena
eman behar da hasieratik”
OFTko Infantilek Ohorezko 
Mailara igotzea lortu dute
aurten. Ander Dorronsoro,
Joxema Errasti, Joseba
Tarantino eta Xabier
Rekejo kapitainekin eta
Josean del Rio 
entrenatzailearekin izan
gara hizketan.

Denboraldi osoan partida
bakarra galdu duzue. Nabar-
men nagusi izan zarete, ezta? 

Kapitainek: Bagenekien
talde sendoa genuela eta igo-
erako borrokan egotea espe-
ro genuen, baina hain erraza
izango zenik ere… askotan,
aspertu ere egiten ginen.

Igoera fasean aurkari
gogorragoak izango genitue-
la uste genuen, baina berdin.

Ohorezko Mailara igotzea
lortuta, Gipuzkoako txapel-
keta duzue orain jokatzeko. 

K.: Bai, asteburu honetan
jokatuko dugu eta denboral-
diko azken partida izango da. 

Infantiletan, talde guztien
artean bi multzo banatzen
dira  eta, igoera fasearen ondo-
ren, multzo bakoitzeko aurre-
nek lortzen dute Ohorezko
Mailara igotzea. Gero, Gipuz-
koako txapeldun bat auke-
ratzeko, mailaz igotzen dire-
nek elkarren kontra jokatzen
dute; aurtengoan, Amaikak
Batek eta guk.

Eta hurrengo urtean, zer? 
Entrenatzailea: Zalantzan

gaude igotzea komeni ote zai-
gun ala  ez, klubean ere iritzi
ezberdinak baititugu. Talde
honetan, gehienak bigarren
urtekoak dira eta kategoriaz
igo zea tokatzen zaie. 

Alde batetik, kezka hor
dago. Batzuen ustetan, dato-
zenek ez dute hauek duten
kalitatea, aurtengoa oso tal-
de ona izan baita. Ez dute
komenigarria ikusten han-

ORIOKO FUTBOL TALDEKO INFANTILAK | 1. MAILAKO TXAPELDUNAK

ditxo geratuko zaien mailan
jokatzea, gol asko jaso baiti -
tzakete eta, horrek, futbolean
interesa galtzea ekar lezake. 

Bestalde, Ohorezko Mailan
Gipuzkoako talderik onenak
aritzen dira eta gu haien arte-
an izateak izugarrizko moti-
bazioa sortzen du. Reala, Anti-

guo edota Añorga moduko
taldeen aurka jokatu behar-
ko lukete eta, ondo arituz gero,
norbaitek etorkizunerako
irtenbidea izan dezake.

Horrelako denboraldi ona
eginda, ez al dute inor beste
talderen baterako deitu? 

Igoera fasea
iristean aurkari
gogorragoak

izango genituela
uste genuen, 

baina ez da hala
izan

Taldeko hiru
Realarekin izan

ginen entrenatzen,
proba egiteko.

Hortik aurrerakoa
ikusteko dago

oraindik

K.: Bai, Realak klubera dei-
tu zuen eta zuzendaritzarekin
jarri zen harremanetan. Tal-
deko hiru izan ginen haiekin
entrena tzen, proba egiteko.
Hortik aurrerakoa ikusteko
dago oraindik.

Eta zer moduzkoa espe-
rientzia hori? 

K.:Polita izan zen, baina
oso ezberdina da hemen edo
han entrenatzea. Askoz diszi-
plina handiagoa dute Reale-
an eta ez dizute txantxa bat
bera ere onartzen. Horretara-
ko, nahiago oraindik lagun
artean aritu.

Ent.: Egia da oso jokalari
onak daudela taldean, Realaz
gain talde gehiago ere ari dira
zelatan, baina nik taldearen
indarra nabarmendu nahi
nuke. Egunero elkarrekin dau-
de eskolan, kalean, entrena-
menduetan… elkar ondo eza-
gutzen dute eta, hori, jokoan
igartzen da.

Ikasketak aipatu ditugula,
gurasoek errietarik egiten al
dizue liburuei baino kasu
gehiago egiteagatik baloiari? 

K.: Bai, zera, astean bi
entrenamentu saio bakarrik
egiten ditugu, 18:30era bitar-
tean, eta gero etxeko lanak egi-
teko denbora izaten dugu.
Partidak ere asteburuan iza-
ten dira; beraz, ez dago aitza-
kiarik.

Asteburuan dena ematera,
orduan. 

K.: Denboraldi osoan ez
dugu gure mailako aurkaririk
izan eta garaia zen partida
interesgarri bat jokatzeko. 

Ent.: Ez gaitezen gehiegi
konfiatu. Partida batzuetan
galtzen hasi gara eta gero
emaitzari buelta ematen jakin
izan dugu; beraz, irabazi nahi
bada, dena eman beharra
dago hasieratik.

Ohorezko Mailara igotzea lortu duten Orioko gazteak. KARKARA
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Hilaren 14an, 100 urte:
zorionak, Justina!
1909ko maiatzaren 14an
jaio zen Justina, Uzkudun
baserrian (Andatza). Bost
anai-arrebetatik bizi den
bakarra da. Datorren
astean 100 urte egingo
dituenez, senideekin
elkartu gara eguneroko 
bizimoduan zein gizartean
zer bilakaera ikusi duen
hitz egiteko.

Justinaren aitona Asteasukoa
zen, eta amona Larraulgoa.
Gurasoak, berriz, Uzkudun
baserrian bizi ziren, eta han
bertan jaio zen Justina, orain
dela 100 urte. Auzoko eskola-
ra joan zen, Anda       t zara ziu-
rrenik, bailara bakoi tzean
bazelako eskolaren bat gu -
txienez, baserri batean edo
bestean.

Bittoriano Maurizio Arri-
llaga Argin baserriko semea-
rekin ezkondu zenean, Argin
Berrira joan ziren bizitzera,
Agorregi inguruan gaur egun
behera erorita dagoen base-
rrira. Pan txika, aurreneko ala-
ba, han izan zuten. Josefina-
ri gogorrak egin zitzaizkion
urte haiek: ume txikia besoe-
tan hartu eta mendian gora
joan behar izaten zuen eguz-
ki bila; ur asko zegoen ingu-
ruan, hotz handia… Bi urte
baino lehen, Arruti baserrira
joan ziren.

FAMILIA HANDIA
Orduz geroztik, senide asko-
ko familian bizi izan da beti,
eta lan handia egin du bizi tza
osoan, horiei guztiei arreta
emanez: gurasoei, anai-arre-
bei ezkondu bitartean, Bitto-
riano senarrari eta izan zituz-
ten 12 seme-alabei. Horieta-
ko bat hil zen bi urte zituela,
meningitisak jota eta, horren
ondorioz, sabelean zuena gal-
du egin zuen. Gelditu ziren
11etatik, 10 bizi dira egun.
Horiez gain, 27 biloba eta 30

JUSTINA ETXEBERRIA | ARRUTI BASERRIKO ETXEKOANDREA

berbiloba ditu Josefinak. Koa-
drila ederra osatuko dute 100.
urtebetetzea ospatzeko elkar -
tzen direnean, 80 senide ingu-
ru izango baitira.

URA EKARRI BEHARRA
Baserriko bizimodua egun-
goa baino askoz ere gogorra-
goa izaten zen. Urik ez zego-
enez, behera joaten zen bila,
Sarobe aldeko iturrira, gur-

diarekin edo metalezko barri-
nioia eskuan hartuta. Arropa
ere, horretarako etxean zuen
mahai berezian jabondu
ondoren, iturrira eramaten
zuen uretatik pasatzeko. Eta
arropa zikina, berriz, ontzi
batean egosten zuen, su gai-
nean jarrita. Ganadua ere
haraino eramaten zuen ura
edateko. Askotan aipatu du
Josefinak zein luzea egiten

Orioko eta
Zarauzko azokara

joaten zen
babarrunak eta

arrautzak saltzera

Behar zen ur guztia
ekarri behar izaten
zuen eta ganadua
iturriraino eraman

edatera

zitzaion bidea, ume bat bere
atzetik, negarrez, zuela eta,
askotan, beste bat sabelean.
Etxerako ura lortu zuten 1963
inguruan, sondeoa eginez, eta
geroago, herrikoa.

BASERRIKO LANA
Baserriko lana ere gogorra
egiten zitzaion, beti umeak
ondoan edo sabelean zituela
lan egin behar zuela kontuan
hartuta. Meta egiteko garaian,
semeak esaten omen zion:
Ama, joan zaitez zu belarra
botatzera, sardexka txikiagoa
botatzen duzu eta meta txu-
kunago gelditzen da-eta.  Eta
etxera ekartzeko, belar sortak
egiten zituen askotan, berak
zein umeek bizkarka ekartze-
ko, idiak ez uztartzeko. Soro-
an jarduten zen aitzurrean,
nahiz eta tripa handia izan,
bara tza izugarri gustatu bai -
tzaio  betidanik. Esku onekoa
zen eta baratza ederra izaten
zuen. Bestelako lanetarako
gurdia eta lera baino ez zituz-
ten, oso berandu arte ez bai -
tzuten traktorerik ekarri. Sena-
rrak ezagutu, bai, baina ez
zuen erabili, bizi tza osoan
jasandako asmarekin borro-
kan jardun eta jota gelditzen
baitzen ordurako. 1978an hil
zen.

AZOKARA
Etxezalea da Josefina; inoiz ez
du kanpora joateko grinarik
izan. Oriora, ostegunetan, eta
Zarautzera, larunbatetan, joa-
ten zen, azokara, babarruna
eta arrautzak sal tzera, eta etxe-
ko enkarguak ekartzera. Astoa
hartuta, komeriak izaten
omen zituen Xuaiko zubitik
pasatzeko, ihesi egiten bai -
tzion. Etxetik ateratzeko
oinezko bideak baino ez  zituz-
ten.  Aiako bidea orain dela 40
bat urte egin zen, eta Arruti-
tik beherakoa, geroago. 

Aiara ere joaten zen, artoa

Etxean goxo-goxo egotea bereziki guztukoa du Justinak. ARRUTI
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Euskal Eskolaren aldeko 
jaia aurkeztu zuten Aian
Goizean eguzkitsu eta
arratsaldean lainotuta,
hasierako jendetza pixkana
gutxitzen joan zen, baina
jai giroak egun osoan iraun
zuen.

Maiatza bukaeran Iruñako
Takoneran egingo den jaia
gipuzkoarrei aurkezteko, Eus-
kal Eskola Berriaren aldeko
eguna ospatu zen Aian maia -
tzaren 3an, igandearekin, Sor -
tzen-Ikasbatuaz Ikastola eta
Eskola Publikoen Elkarteak
antolatuta. Lardizabal esko-
latik esan digutenez, espero
baino hobeto joan zen eguna
eta gustura geratu ziren jen-
dearen parte hartzearekin.

Eguraldia lagun, giro ede-
rrean igaro zen jaia eta haur
eta gurasoek ez aspertzeko
moduko egitaraua izan zuten,
goizeko hamarretan hasi eta
arratsaldeko seiak bitartean.

FESTA
Aia inguruetako mendietan
gora hasi zuten bertaratuta-
koek eguna, goizeko lehen
eguzki printzak aprobetxa-
tuz. Parkeetan jolasean aritu
ziren umeak; gazteak  gora eta
behera ibili ziren oinez; eta
askok hamaiketakoa egiteko
erabili zituzten atsedenlekuak.

Hamabietatik ordu bata
bitartean jaialdia egin zen jen-
dez lepo betetako frontoian.
Gipuzkoako hainbat ikasto-
letako eta eskoletako ikasle-
ek, gurasoek eta langileek
ikuskizun berezia eskaini
zuten, Porrotx eta Modesto
pailazoen eta Txapasen
laguntzarekin. Nabarmen -
tzekoa izan zen Egape ikas-
tolako taldeak egin zuen dan -
tza modernoaren emanaldia.

Bazkaltzeko ordua heldu-
ta, 80 lagun eseri ziren fron-
toian helduen kantu-bazka-
rirako. Bapo bazkaldu ondo-
ren, euskal kantuak abesten
hasi eta, antolatzaileek pres-
tatutako lauzpabost abesti

EGURALDI ONAK LAGUNDUTA, EHUNKA LAGUN ELKARTU ZIREN AIAN

gutxi irudituta, trikitixa atera
eta kantuan jarraitu zuten.  

Haurrek, berriz, gurasoek
etxetik prestatuta ekarritakoa
bazkaldu zuten. Gurasoek
lasai bazkaltzeko aukera izan
zezaten, Sortzen-Ikasbatua-
zeko Euskaraz Mintzako begi-
raleek zuzendutako hau-
rrentzako tailerrak izan ziren,
eta horiek eman zieten ume-
ei bazkaltzen ere. Haurrek
egunaz gozatzea zen helburu
nagusia eta hala ikusi geni-
tuen, gustura. Horrela adiera-

zi digute Lardizabal eskola-
koek.

Jaiari bukaera emateko
Modestorekin erromeria izan
zen frontoian. Ordurako jen-
de gu txiago bazen ere, batzuk
oraindik gogo tsu zeuden eta
saltoka eta dantzan aritu ziren
18:00ak arte. 

24AN, JAIA IRUÑEAN
Sortzen-Ikasbatuaz Elkarte-
ak urtero Euskal Eskola Publi-
koaren jaia antolatzen du eta,
aurtengoa, maiatzaren 24an
egingo da Iruñeako Takonera
parkean. Aurtengo festaren
leloa Bizi Euskal Eskolada eta
Antsoaingo Haur eta Lehen
Hezkuntzako ikaste txeari
dagozkio antolakuntza lanak.
Jai horretako egitaraua orain-
dik jakinarazi ez duten arren,
kale musika, eskulanak, dan -
tza, pailazoak, rock kontzer-
tuak eta askoz ere gehiago
izango dela esan dute dago-
eneko.

Haurrek egunaz
gozatzea zen
jaiaren helburu
nagusia eta hala
ikusten zitzaien,

gustura
–Lardizabal eskola–

ehotzera, gero taloa eta
arto opila egiteko, neguan,
behintzat, egunero jaten
baitziren gosaltzeko eta
afaltzeko. 

Francoren garaian
galarazita zegoen libre
ehotzea ,  eta auzoko erro-
ta guztiak itxita zituzten.
Baina beste asko bezala,
Agorregikoak mar txan jar -
tzen zituzten auzokoek,
Oriotik inspektorea tren
geltokira iritsi zenaren abi-
sua jaso bitartean. Abisua
Oriotik Aiara bidaltzen
zuten, eta Aiatik, mutil
batek korrika eramaten
zuen Agorregira; ordaine-
tan, gosari ederra ematen
zioten! Di-da batean ixten
zuten, inspektorea iritsi
baino lehen, inoiz erabili
ez balute bezala. 

ARGIA
Etxea argitzeko, kandela,
kinkila eta karburua zituz-
ten. Kinkilan erretzen
zenak ke lodia botatzen
zuen, eta karburuak argi
finagoa ematen zuen.
Gero, garai batean, elektra
indarreko zerbait jasotzen
zuten Laurgaingoentzat
Agorregitik gora jarri zuten
turbinatik, baina askotan
zikindu egiten zela edo ur
gutxi zegoela, falta izaten
zen.

GAUR EGUN
Gaur lasai bizi da Josefina,
4 belaunaldi  hartzen
dituen etxean. Gauzak
berak egitea gusta tzen
zaio: afari arina prestatzen
du, pilota partidak jaiero
ikusten ditu, biloba eta
birbiloben bisitak asko
estimatzen ditu… Etxeko-
ekin ondo moldatzen da
eta esan digute umore iro-
nikoa ez duela galdu. 

Orain dela pare bat urte
biloba bati esan ziona jaso
dugu: Nik garai batean
jakin izan banu orain
dakidana, trajebainua
jantzi eta plaiara joango
nindunan!

Zenbat gauza ikusi eta
bizi izan du Josefinak! Jaso
ditzala gure zorionik bero-
enak. Eta urte askotarako!

Erromeria zegoen bitartean aurpegia margotu zuten ume askok. KARKARA
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Zarauztar bat Aian

Badira dagoeneko hila-
bete batzuk lan kon-
tuengatik Aiara joaten

hasi nintzela. Zarauztarra
izanda, noski, nolabaiteko
erreparoarekin eta birritan
pentsatuta hartu behar izan
nuen erabakia. Badakizue:
Aiakoekin kontuz ibili beha-
rra dago, kar-kar.

Baina hori sorpresa nire
lehen lanegunean! Guapo-
guapo jantzi eta tramankulu
guztiak hartuta etxe azpian
dudan autobus geltokira abia-
tu nintzen, Aiako Landabus
autobus zerbitzuak Zarauzko
Urbanoak bezainbeste gelto-
ki baititu eta SMS bat bidali
eta hantxe agertu zitzaidan
etxe pean: mikrobus berri
modernoa punta-puntako
teknologiaren laguntzaz, SMS,
Internet edo telefono bidez
eskatu daiteke-eta zerbitzua.

Bada, beno, arnasa hartu
eta hara abiatu nintzen Aiak
eskaintzeko zituenak ikuste-
ra.  

Ai ama! Hori bidaiatxoa
hori, bazkaldu nituenak dan -
tzan ibili ziren Aiara iritsi arte-
an, autobus zerbitzuaren tek-
nologiak oraindik ezin izan
baititu Aiara bideko kurbak

duten elegantzia; Obaba
moduko herri berezi baten
sentipena iradoki zidan begi
aurrean nuen paisaiak.

Eta a zer nolako kultur
etxea! Zarautzen bertan inbi-
diaz begiratzeko modukoa,
zein jende jatorra, beno dene-
tik, leku guztietan bezala, bai-
na beste xarma batekin, herri
txikiek ematen duten hurbil-
tasunagatik, agian. 

Beno, beno, hainbeste lore
botatzeak agian estraditazio
arazoak ekarriko dizkit eta
beraz, nahikoa gaurkoz. 

A ez, barkatu, beste gau-
zatxo bat bakarrik: Aian ige-
rileku ederra egongo da bai,
baina Zarauzko hondartza,
hori bai elegantzia! 

Ze, inbidia pixka bat ema-
ten du, ezta?

Xarmaz eta
harmoniaz eraiki
eta konbinatutako
etxe txikiak, garai
bateko gal tzadek
ematen duten
elegantzia.
Obaba da Aia

Aian igerileku
ederra egongo da

bai, baina
Zarauzko

hondartza, hori
bai elegantzia!
Inbidia pixka bat
ematen du, ezta?

IÑIGO AZPITARTE

AIAKO LEHIOA

TXOKOAK ETA JENDEA

zuzendu. Beno, ezaguna nuen
jada sentsazio hori, urte ba -
tzuk atzera behin baino gehia-
gotan joana bainintzen  hara.
Baina iristean ikusitakoa, nik
ez nuen ezagutu. Xarmaz eta
harmoniaz eraiki eta konbi-
natutako etxe txikiak, kolore
ezberdinen kontrasteak, garai
bateko gal tzadek ematen

Oriotarrak
nagusi
finalean
Aurreko zenbakian aipatu
genizuen 5. eta 6. mailako
neskak Zarauzko 
hondartzan jokatu zen
txapelketaren finalera iritsi
zirela eta aurkariak Orioko
Herri Ikastolako neskak
izango zirela. Finalak kolore
bakarra izan zuen,oriotarrak
erraz nagusitu zirelako;
baina politena jokalarien
arteko kiroltasuna izan zen,
sarritan guraso batzuek 
galtzen dutena, zoritxarrez.
Hemen dituzue bi taldeak
blai eginda, baina pozik,
jokatu ondoren. 
Zorionak denei!
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Itsasoaren adarra:
urrea izena, 
altxorra izana

Erromantiko 
jarrita, ibaiak 
itsasoaren adarrak
direla esan daiteke,
enbor nagusi eta
sendo baten 
adarrak, 
mendietaraino
iristen diren adar
luze eta okerrak.
Baina, interneteko
uretan nabigatzen 
erromantizismoak
alde egiten du
Ingurumen Hiztegi 
Entziklopedikoan
horrelakoak 
irakurrita…

HERRIO NATUR TALDEA

Itsasadar: itsasoko urak bar-
neratzen diren kostaldeko
haran estua. Glaziazioen
ondoren itsas maila igotzea-
ren ondorioz eratuak dira eta
lehorrerantz barneratu ahala
sakonera txikiagoa da, fior-
detan ez bezala.

Definizioa bigarrenez ira-
kurri, eta ondorio batera hel-
du gara. Sartu eskua errioan,
eta eraman ahora gero; ura
gazia ez badago, ez gaude itsa-
sadarrean. Proba hori, bistan
da, itsasoak ibaiari bisita egi-
ten dionean egin behar da, eta
ez alde egiten duenean! 

EUROPARAINOKO ADARRA
Eusko Jaurlaritza Gasteizen
bizi da, eta han ez dago itsa-
sadarrik. Jakina, itsasoaren
ondoan daude soilik itsasa-
darrak; beraz, Euskal Herriko
herri gutxik dute  itsasadar bat!
Bada, Oria ibaiko itsasada-
rreko hainbat gune babestu-
ta daude, horietan animalia
eta landare oso bereziak bizi
direlako. Horregatik Natura
2000 sarean sartzeko propo-

HERRIO
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samena luzatu zuen 2003ko
maiatzean Eusko Jaurlaritzak
Europara.

Etxe aurrean, esaterako,
urrutira joan gabe ere, padu-
ra eder bat dugu. Lehen era-
bilitako hiztegi berberak
padura zera dela dio: estua-
rio epel eta hotzetan, landa-
re-elkarte bereziak hazten
diren marearteko eremu lau
eta zingiratsua. Ur gazi eta
gezaren nahastearen ondo-
rioz, gazitasun-ezaugarri bere-
ziak ditu, eta bertako landa-
re eta animaliak gazitasun-
aldaketa handiak jasateko
moldatuta daude. 

Eta oraingoan beste ondo-
rio honetara heldu gara:
hemen ditugun bizidunak ez

dituzte Gasteizen, itsasorik ez
dutelako; ez dituzte Getarian,
itsasoa eduki arren, ibairik ez
dutelako; eta ezta ere Donos-
tian, itsasoa eta ibaia izan
arren, padura suntsitu egin
dutelako.

ERRINOZERO BELTZAREN
ADARRA
Batzuek natur balioa ikusten
diote itsasadarrari: Eusko Jaur-
laritzak, adibidez. Beste ba -
tzuek aisiarako balioa aitor -
tzen diote, esaterako, arraun-
lari batek, Eder Etxeberriak.
Beste batzuek itxura dute gus-
tuko, eta paisaia balioa aitor -
tzen diote zenbait herritarrek,
Rufino Gonzalez de Txaba-
rrik, esate baterako. Rufino

Eta halako batean, auska-
lo nork, esan zuen errinoze-
ro beltzaren adarra hauts
bihurtuta afrodisiakoa zela.
Eta han joan ziren guztiak
errinozero bel tzak ehizatzera.
Izan ere, ez dakigu zerk edo
nork duen balioa, ikertzen
edo ezagutzen ez den arte.
Eta horra besteren batek itsa-
sadarrari ikus dakioken balioa:
balio ezezaguna, ezagutzeko
falta zaiguna.

Zeren, nork daki gaur aipa-
tu ditugun balio horietaz guz-
tietaz aparte etorkizunean
gehiago ez ote diren izango?
Nolakoak izango dira balioak?
Guztia al dakigu, bada? Ez al
du itsasadarrak sekreturik gor-
detzen?

Eizagirre bezalako arrantza-
leek, berriz, ustiatzeko balioa
duela badakite. Eta beste hain-
batentzat balio historiko eta
kulturala duen lekua ere bada
itsasadarra: horrela ikusten
du Ana Gonzalez de Txabarri
historia irakasleak. Ondo begi-
ratuz gero, guztien esku dago
zerrenda hori luzatzea. 

Gainera, arnasten dugun
airea ematen digu itsasada-
rrak, padurek oihan handie-
nek baino oxigeno gehiago
askatzen baitute atmosferara;
edaten dugun ura garbi tzen
digu, errio ondoko landareak
depuradora naturalak dira-
eta; zoritxarrez, hondakin-
ontzi modura ere balio izan
digu, zakarrez bete dugu-eta…

Putzu izkinatik paseatuz egin ditugu argazki hauek denak Herrioko kideek eta Ana G. de Txabarrik. Begiak zabalik eramanez gero, erraza da altxor horiek ikustea.
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NATUR BALIOA

Padurek garrantzia dute, bereziki, hegaztiek pausatzeko
eta bazkatzeko erabiltzen dituztelako. Oriako itsasadarra
ez da gutxiago, eta migrazio garaian hegaztiek har tzen
dute protagonismoa paduran: lertxunek, lertxuntxoek, amia-
mokoek, espatulek, ahateek, limikoloek, ubarroiek, mar-
tin arrantzaleek, lezkariek… 

Baina gure arrantzaleek ongi asko dakiten bezala, arrain
bereziak ere badabiltza gurean. Izan ere, ur gaziko, geza-
ko eta gazi-gezako espezieak batzen dira itsasadarrean.
Bakar bat aipatuko dugu, ez luzatzeagatik: Atlantikoko
izokina. 

Eta benetan bakarrik dagoena da baso-igel gorria: due-
la gu txira arte Motondora hurbiltzen zen ugaltzera. Itsas
mailan ugaltzen zen leku bakarra zen Motondo.

Animalien atzetik joateko gogorik ez duenak, baina
itsasadarrak dituen altxorrak ikusi nahi dituenak hortxe
ditu landareak: altitude baxuko belardiak, paduretako lan-
daredia, espartinak, ibai ertzeko basoak… Motondon dago-
en haltza eta lizar basotxoa, esaterako, ikusgarria da.

ADARRAREN PUNTAK

Jaio da: Aizkorriren magalean, Zegaman
Luzera: 66 km
Arroaren azalera: 912,86 km2

Itsasadarraren luzera: 11,1 km
Itsasadarraren sakonera: 0-10 m artekoa
Batez-besteko ur-emaria: 25,7 m3/s
Itsasadarraren izendapena: Oriako Itsasadarra GKL
ES2120010 (Garrantzi Komunitarioko Lekua) 2003. urtean
Hedadura: guztira 184 Ha ditu; 84 Usurbilen, 76 Orion eta
24 Aian.
GKL izendatzeko arrazoiak: garrantzi komunitarioko
10 habitat ditu, horietatik 2 lehentasunezkoak dira.
Beste babes-maila batzuk: Natur intereseko Eremua
LAAn (Lurralde Antolamendurako Artezpideak)
Hezeguneen LAP (Lurraldearen Arloko Plana): Oriako
Itsasadarra (A1G4) Ingurugiro Hobekuntzarako Eremua.

PUNTAREN PUNTA

Oria eta Orio izenak antzekoak dira eta, agian, ez da
kasualitatea. Oria deitzen diogu errioari eta, dirudienez,
aureatik –latinez urre esan nahi du– edota hori koloretik
datorkio izena. Kolore horretakoa ikusiko al zuten ibaia
gure arbasoek?

Gaur egun beste kolore batzuk ikus daitezke errioan,
baina ingurua bai aureo ikusten duguna: herriko kaleen
izenak hori koloreko xaflatan idatzirik; herriko denda eta
jatetxe askoren errotuluak, horiak; herriko bazterretan
dauden toldo horiak; traineruaren zein balkoietako
ikurrinen kolorea…

Argi dago, Orio eta Oria loturik daude eta bata ez da
ulertzen bestea gabe.
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Hiztegiek asko dakitela gauza jakina da, baina, bizitza guztia itsasadar
baten ondoan bizi garenok jakingo dugu, bada, zerbait itsasadarrei
buruz! galdera egin dugu: zer da zuretzat itsasadarra?

RUFINO G. DE TXABARRI
HERRITARRA

Orain ustelduta dago dena.
Lehenago bazen nahiko angu-
la harrapatzen zen lekua,
denetik harrapatzen zen.
Orain angula joana dago eta
dena akabo, kutsatuta dago.
Alferrikan, estropadak joka -

tzeko eta horretarako bakarrik.
Gainontzean arrainik ez dago.  

Baporea amarratu eta gero
errioan arrantzan ibiltzen
ginen. Neguaz gero nahiko
angula harrapatzen genuen
errioan. Orain jubilatuta, bis-
ta gustatu egiten zait eta pase-
oan ibiltzen naiz, gustatu egi-
ten zait-eta errio bazterra.

Hondartzara paseatzen dut,
Ortzaikara gutxi, hori dena
ustelduta dago, errioa dena
galduta dago. Angula eta angi-
la asko harrapatzen zen. Euri
urarekin etor tzen zen angila,
ur zikinarekin: gau batean 30-
40 kilo harrapatzen ziren.
Nahiago dut herri barruan
baino errio bazterrean ibili. 

EDER ETXEBERRIA
ARRAUNLARIA

Niretzat itsasadarraren balioa?
Ba, kalkula ezina, nire bizitza
guztiz markatu baitu. 11 urte-
rekin arraunean hasi ta 23
arte, milaka kilometro, eta
bakarkako ordu pila. Baja-
man ostraerak diren mamu

handien beldur, mareabete-
an gozatuz –zenbat aldiz
amets egin dugu mareak ez
zuela berriz behera egingo?
Zoragarriak dira bazter txiki
guztiak. Aginagatik etor nai-
teke begiak itxita Mapil, In -
txaurreta, Saikola, Salmaristi,
Marrota, Ortzaika… Ni kiro-
lari egiten lagundu nau eta

bertako bakeak emandako
erreflexio mometu kalkulae-
zinek ez daukate preziorik. 

Ea datozenek nik atera dio-
dan zukua ateratzen dioten.
Mundu guztiak ezagutu
beharko luke zergatik den itsa-
sadar hau arraunlarien sehas-
ka.

RUFINO EIZAGIRRE
ARRANTZALEA

Itsasora oso gutxi ateratzen
naiz, errioak gehiago betetzen
nau. Hasi txipiroiak direla,
lupiak direla, amuarrainak
direla, angulak direla… hor
ibil tzen naiz. Hala ere, lehen
izkira baldeka bat, balde erdi

bat izkira, arrantzara joaten
ginen bakoitzean ekartzen
genuen. Gaur egun atzapar-
kada bat izkira harrapatzeko
bi-hiru ordu pasa behar ditu-
zu. Lehen kiloka harrapatzen
ziren angulak gaur egun gra-
moka harrapatzen dira. Gure
bizimodua putzua izan da.
Gure ama zenak esan izan du

izurdeak Saikola inguruan iku-
sia dela. Guk odolean dara-
magu. Tristea da, baina joan
da…

ANA G. DE TXABARRI
HISTORIA IRAKASLEA

Izatea bera ere zor dio Oriok
errioari. 1379an, bertako biz-
tanleek eskatuta sortu zuen
Juan I Gaztelako erregek Orio
eta garai berekoak dira Usur-
bil eta Lasarteko burdinola
handia. Marearekin batera
egiten zuten gora alek hara
egurra eta mea garraiatuz,
beherakoan burdinezko tres-
nak eta lanabesak ekar tzen
zituzten: errioa hustu eta puz-
tu egiten zen marearekin eta
handik etorri zitzaien abe-
rastasuna eta bizitzeko auke-
ra erriberetako herrixkei. Erro-
tak, olak, ontziolak… gune
ekonomiko garrantzitsua izan
ziren gure historian, horiei

esker egin ziren itsaso zaba-
lera joateko ontzi gero eta
handiagoak gero eta urrutia-
go iristeko, ozeanoa zeharka-
tu eta Ternuaraino. Horrela
egin zen Orio herri.

Erdi Aroan mendian egi-
ten ziren bideak, eta lan astu-
na izaten zen Gipuzkoa beza-
lako lurralde aldapatsuan sal-
ga iak  e ta  merkantz iak
garraia tzea. Donostiatik,
Andutik barrena zetorren gal -
tzada zaharrarekin konpara-
tuta autobidea zen Orioko
itsasadarra: ala handietan sar-
tuta edozein gauza eraman
zitekeen errioan gora eta
behera marea aprobetxatuz.
Gutako askok ezagutu ditugu
alak, arraun bakarrekin era-
maten ziren ontzi zapal

horiek, hain egokiak azaleko
uretan ere ibiltzeko. Oriaren
bazterretan hantxe daude alu-
neak, aurreko egurrezko garai-
ko lekuko ixilak. Oraindik ere
Salmaristiko alunean ikus dai-
teke behiak eta bestelako
ganadua eramateko ala zabal-
zabalak.

Oriotarrok egiten dugun
euskarak ere antza handia-
goa du Aginaga, Usurbil edo
Lasartekoarekin gertuago
dugun Zarauzkoarekin bai-
no, eta horrek garbi asko era-
kusten du norekin izan dugun,
betidanik harreman estua-
goa: errioan gora ditugun
auzoekin, dudarik ez.

Zer garen jakin eta eza-
gutzeko pu tzura begiratu
behar dugu oriotarrok.

Zer garen jakin eta
ezagutzeko 

pu tzura begiratu
behar dugu
oriotarrok
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Zilbor-hestea

Orain egun batzuk, kul-
tur etxean eman nuen
hitzaldian, Orion bizi

izandako haurtzaroaz eta
Zarautzen nabarmendu
nituen desberdintasunez
mintzatu nintzen, besteak
beste. Haurtzaroa gugandik
urruti dagoen sasoi bat da
helduontzat. Galdu genuen
denbora bat. Baina haurtza-
roa bada galdutako leku bat
ere ordu arte bizi izandako
herritik txikitan urrutiratzen
den batentzat. Nire kasua da.
Paradisutik botea bezala sen-
titzen da halako ume bat eta,
horregatik, literaturan toki
berezia dute umetan etxez,
lekuz, nazioz aldatu behar
izan zuten idazleen lanek:
badirudi oroitzapenaren
laguntzarekin kitatu nahi
dutela izan zuten galera.  

Toki berri batera joateak
dakarren desplazamendua
horregatik da beti melanko-
liaren eragilea. Are gehiago
ume batentzat: toki berriak
errekonozitzen hasten zaren

tzeko, memoriak egiten digu,
lauso artean, harainoko bidea,
eta nik ere, urtetan, memoria
izan nuen Oriorekin lotzen
ninduen zilbor-heste nagu-
sia. Memoriak oso sarri era-
maten ninduen Oriora, eta
memoriari esker, oso bizi gor-
detzen ditudan oroitzapenak
koipeztatzen nituen. Eta Orion
ditudan familiakoekin eta
lagunekin elkartze hutsak, edo
Oriorekin zerikusia zuten kon-
tuek memoriaren errotari era-
giten zioten. 

Urteak egin nituen oroi -
tzapena nuelarik Oriorekin
eta oriotarrekin lotzen nin-
duen ia zilbor-heste bakarra.
Behin, ordea –hogei urte pasa-
tu dira ordutik!–, KARKARA

aldizkaria iritsi zitzaidan
Zarautza. Nork bidali zidan,
nor gogoratu zen nitaz, nori
zor diodan oparia, ez dut
arrastorik. Baina bada ondo
gogoratzen dudan egun har-
tako kontu bat:  asko harritu
ninduen aldizkariaren itxura
txukunak. Opari hark, gaine-

“Urteak egin
nituen oroitzapena
nuelarik Oriorekin
lotzen ninduen ia

zilbor-heste
bakarra. Behin,
ordea  – hogei urte

pasatu dira
ordutik!– Karkara
iritsi zitzaidan”

ANJEL LERTXUNDI

IDAZLEA

ra, segida izan zuen, aldizka-
ria jasotzen hasi bainintzen
zintzo-zintzo etxean, eta ordu-
tik honantz, memoriaz gai-
nera, KARKARAizaten dut aldiz-
ka-aldizka Oriorekin lotzen
nauen bigarren zilbor-hestea.

Bi opari nagusi egiten diz-
kit niri KARKARAK: batetik,
herriaren gaurko bilakaera-
ren ezagutza —albisteekin,
erreportajeekin, hausnarke-
tekin, debateekin—; bestetik,
aldizkaria jasotzen dudan
aldiro, txikitan ezagutu nuen
hainbat jende eta oroitzapen
sartzen da gure etxean aldiz-
kariarekin batera, aldizkarian
agertzen diren garai bateko
argazki, pasadizo eta kontuen
aitzakian.

Eta egia aitortuko badi-
zuet, nik eta nire memoriak
oso solas atseginak izaten
ditugu hain konpainia noble-
an. 

bitartean –toki berriak fami-
liar bihurtu artean–, atzean
utzitako lekuak berritzen eta
imajinatzen dituzu etengabe;
lagun berriak egin artean,
lagun zaharrak gogoratzen
dituzu; zirkunstantzia berrie-
tara ohitu bitartean, zirkuns-
tantzia zaharrak gogoratzen
dituzu eta mamurtzen. 

Iraganaz, gertatu zaigu-
naz, pasatu denaz mintza -
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NIRE HONETAN

Duela bi urte,
hauteskunde
garaian, lagun

batzuekin naziotasun
eskubidea zein alderdik
bermatuko ote zigun
eztabaidan nintzen
Kalakarin. Zerbeza batzuk
hartuta, Udal 
hauteskundeak zirela
konturatu ginen; eta 
hausnarketan hasi: 
Zertarako behar ditugu
herrian naziotasun 
identitatea duten siglak?
Zertarako, ez badigute Orio
alternatiborik aurkezten? Ez
hauteskunde programarik,
ez proposamen berririk
ere… inork ez du ezer
aurkezten. Zer eskaini digu
EAJk? Eta EAEak? Bla, bla…

Bada, lehenengoak 857
oriotar bereganatu zituen,
eta bigarrenak, berriz, 689.

Orain berriz galdetuko
dizuet: zertarako behar
ditugu, herrian, goitik
beherako hierarkia duten
alderdiak? Zentzurik ba ote?

Herri plataforma behar
dugu, herria mila sektoretan 
banatuko ez duena…  eta
helburu bakarra izango
duena, beti: Zer behar/nahi
du Oriok?

Ezer ere ez baitu balio
herriari hitza eman ondoren
entzungorrarena egiteak. 

Berandu konturatu
ginen, baina garaiz gaude
hurrengorako. 

Eñaut, nola ziok kantak?
Herriak bakarrik salba
dezake herria; ezta?

Animatzen
da norbait?

MIKEL ARANZABAL

Ikastola, herriaren zerbitzura

Bigarren Mundu Gerra
buka tu  ondoren ,
nazioarteko komuni-

tateak mugarri sendoak fin-
katzea erabaki zuen ordura
arteko sarraskiak saihestea-
rren; hala, 1948an, Giza Esku-
bideen Aldarrikapen Uni-
bertsala jaso zen. Tartean
den  hezkuntza-eskubideak
honako ezaugarriak ditu:

a) Norbanakoei eta era-
kundeei irakaskuntza etxe-
ak sortzeko askatasuna
aitortzea, instituzio publi-
koek sortutakoez at.

b) Gurasoei seme-ala-
bentzako hezkuntza eredua
aukeratzeko eskubidea
aitortzea. 

c) Herri erakundeek, ins-
tituzio publikoek sortutako
zentroetatik at, beste hez-
kuntza eredua aukeratzeko
askatasuna  errespetatzea.

Horrela, hezkuntza herri
erakundeen edota gizarte
ekimenen bidez eskaini dai-
tekeen zerbitzu publiko gisa
zehazten da, herri erakun-
deak legeak ezarritako bal-
dintzak betetzen dituzten
ikastetxeak laguntzera
behartuta daudelarik. 

Duela 38 urte, bazen
Orion eskola bat,nacionala,
egun publikoa deritzona.
Herri ekimenez eta aipatu-
tako eskubideetan oinarri-
tuta beste ikastetxe bat sor-
tu zen, Orioko Herri Ikasto-
la, herriaren zerbitzura
egongo zena eta irabazi
asmorik gabea.

Gaur egun, Ikastola Eus-
ko Jaurlaritzaren zentro kon -
tzertatua da, eta herriari

eskaintzen dion zerbitzu
publikoa dela eta, 2004az
geroztik Eusko Jaurlaritzak
Herri Onurarako Erakundea
izaera aitortzen dio. Oriota-
rron ahaleginari eta lanari
esker, Ikastolak herriko ikas-
leen %80ri ematen dio zer-
bitzua, 54 langile ditu eta
guraso kooperatiba da. 

Haur kopurua ikusita,
beharrezkoa dugu DBHko
ikasleentzat eraikin berri bat;
adin bitarte horrentzat
herrian dagoen eskaintza
bakarra Ikastolarena da. 

Argi utzi behar da, DBH-
ko eraikin berria Udalarena
den eta izango den lur saile-
an eraikitzen ari garela. Uda-

lak 50 urterako erabilpen
eskubidea eman digu, nahiz
eta legeak 99 urterako auke-
ra eskaini. Eraikin berriak
Agenda 21ean antzemanda-
ko areto berri baten premia-
ri ere konponbidea emango
dio; beraz, herritar guztien -
tzat zabalik egongo da.

Eraikin honek 3 milioi
euroko kostua du; Udalak
milioi bat jarriko du eta Ikas-
tolak 2 milioi jarri beharko
ditu. Horretarako, dugun
guztia (Kilometroetako eta
ikastola txikien salmenteta-
ko diruak) eta gehiago (Hez-
kuntza Sailetik eta maile-
guetatik lor daitekeena) ipi-
ni beharko dugu. Beraz, dirua
jarriko dugu eta ez gara eze-
ren jabe izango. Horra hor
Ikastolaren pribatutasuna. 

Gainera ezin dugu ahaz-
tu, Udalak gaur egungo kirol-
degia egiteko lurra behar
zuenean, Ikastolak hezkun -
tza erabilpenerako zuen lur
eremuaren murrizketa jasan
zuela.

Hori guztia dela eta, nola
ez du ba Udalak diru ekar-
penik egingo? Horren aur-
kakoa litzateke benetan kez-
kagarria.

Esan behar dut guraso,
irakasle, langile eta ikasle
guztiok, Ikastolari bultzada
berria emateko zilegitasu-
nez, indarrez eta ilusioz bete-
ta gaudela. Urrats berri hone-
kin herriko haurren hezike-
tak irabazten du, herriak
berak, beraz. Herri osoarekin
konpartitu nahi genuke une
goxo hau. Bejondaigula
denoi.

JOKIN IZAGIRRE

HERRI IKASTOLAKO LEHENDAKARIA

ADARRETATIK HELDUTA
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Hormigonerak eta peajeak

Ramonesen kanten tan-
keran joaten zait egu-
na, di-da.  Goizeko

lehen kafearekin one, two,
threeerrituala egin eta egurra.
Ezin iluntzera iritsi. Askotan
pentsatzen dut Azkuneko hor-
minogera baten atzetik bizi

nahiko nukeela. Akabo ben-
ga, moituai etakenduai pare-
tik. Akabo presak: leihoa jai -
tsi, besoa metro erdi atera eta
harri txintxarrek parabrisa
nola zartatzen duten konten-
platu. Ramonesen diska eject
eta norbera hasi kantari: y
cuanto más acelero…

Baina autopistako sarrera-
irteerarekin akabo hormigo-
nerak, haserreak eta aitza-
kiak. Ai, errepide nazionala
gurdi bide bihurtzen denean. 

Prest dago peajea obrak
bukatu aurretik. Aupa. Tori
tiketa eta bueltak. Aio. Ni ere
peajean lan egina naiz, uda-
ko lanetan, autopista azpian
aparkalekua kobratzen. Haiek
garaiak. Euskadi Gaztea,
Frantziako Tourra eta denbo-
rapasak. Libururik ez, esaldi
bakoitzaren amaieran bika-
miota aldera begiratu behar

JON AGIRRESAROBE TORROTXO

MOILA BAZTERRETIK

izaten zen inor bazetorren
ikusteko. Lotsatientzat terapia
onena, gutxienez, bizitzan
behin denok egin beharreko
lana. Ordaindu nahi ez dute-
nen aurrean lotsagabetu eta
tranposoen berri walki-talki
bidez udaltzainei eman. Orio-
ko Udala zerbitzatu eta defen-
datu ikasketak ordaintzeko. 

Orain TAO makina batek
ordezkatu ditu Urko, Ane, Ibai,
Pa txi, Txomin, Gabri eta Ame-
nabar. Eta gogoan ez dituda-
nak. Makinari pintadak eta
ostikadak jotzen dizkiote. 

Jendea bizikletan txistu
jotzen hondartzara. Eguzki
ordu handirik gabe utzi izan
zuen bakarren bat gure kon-
painia beharrak. Ezer konta -
tzekorik gabe, ez dut sekula
elkarrizketa hainbeste luzatu.
Bihar autoan etorriko nauk.
Bai eta a toda ostia eta haut-

Sarri pentsatzen
dut Azkuneko

horminogera baten
atzetik bizi nahiko
nukeela. Leihoa 

jai tsi, besoa metro
erdi atera eta harri

txintxarrek
parabrisa nola
zartatzen duten
kontenplatu

sa harrotuz pasako haiz. Hon-
dartzara ere korrika. 

Peajean lan egin edo Azku-
neko hormigonera bat gida-
tu beharko genuke bolada
batean nola bizi garen kon-
tura tzeko. 
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tzekotan izan ginela kontuan
hartuta, gutako edonor ego-
era berean izan zitekeela etor -
tzen zait burura. Ez da bidez-
koa, egoerari aurre egiteko
balentriarik ez duelako Uda-
lak, gazteok ordaindu beha-
rra; alternatiba duinik ezean,
okupazioa ez da delitu.

Gauzak horrela, Putzuzu-
lon askotan izan naizelako,
mozkortu, kontzertuak ikusi
eta eman, ondo pasa, ames-
tu… Orioko gazteoi beti
laguntzen digutelako eta,
batez ere, lagun ditudalako,
maiatzaren 8an, 18:30ean,
bertan izango naiz nire elkar-
tasuna erakutsiz.

MIKEL

Liburuak 
esku artean
Zuetariko askok trastelekua
liburuz betea izango duzue,
irakurzale handiak zaretelako
edo hazi diren zuen seme-
alabenak han gorde dituzue-
lako… aukera ona duzue orain
liburu horiek besteei eskaini
eta eskutik eskura pasarazte-
ko. 

Liburu horiei beste auke-
ra bat eman nahi dienentzat
azoka modukoa antolatu du
Farfara elkarteak eta bertan
parte hartzera animatzen zai-
tu. 

Erraza da: zure liburuare-

kin azaldu eta irakurri ez
duzun beste bat hartu haren
ordez. Gorde nahi ez dituzun
beste liburuak ere Farfararen
lokalean utz ditzakezu: nobe-
lak, ipuinak, komikiak… dene-
tik jasotzen dugu, entziklo-
pediak izan ezik. Trukaketa
hori azken astelehenetan Far-
fararen lokalean egin ahal
izango duzu hilero –Iturbide
kalea 7 behea, 18:30-20:00.

Lokal berean hileko 1. eta
3. astelehenetan Farfarako ira-
kurketa taldeko kideak elkar -
tzen gara guztiok irakurri
dugun liburu beraz hitz egi-
teko. Gurekin batera gauza
bera egin nahi bazenu, ateak
zabalik dituzu eta gustu han-

diz hartuko genuke zure par-
te hartzea.

FARFARA BIZILAGUN ELKARTEA

Txaketa falta
Udaberri Festan Kosta Taile-
rrean izandako kontzertura
txaketa beltz bat eraman nuen,
baina ateratzean ez zegoen
han. Nirea ez zen beste txa-
keta beltz bat zegoen han.

Nirearen berri duenak dei-
tu dezala mesedez 657 70 19
11 telefonora, mila esker.

IÑAKI
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Lanak ahaztuta, egun batez

Ez dakigu goiko 
argazkia zein 
urtetakoa den, bertan

agertzen direnek ezin izan
diote tankerarik hartu eta.
Non aterea den, ordea,
gogoan dute: Baserrineko
enpresak, Muebles Esnalek,
bazkaria ematen zien urtero
langileei, urte osoan 
egindako lana eskertzeko.
Horietako bazkari batean
egin zuten fotoa, ordurako
bapo janda zeudela, kopak
mahaian, purua eskuan eta

kantuan, gitarra lagun
zutela.  Jai giro ederra izaten
zuten, itxura denez.

Ezkerretik hasi eta
mahaiari buelta emanez,
hauexek dira argazkian
ageri direnak: Mari Karmen
Esnal, Izaskun Arruti,
Manuel Urkizu, Angel
Lekuona, Gabriel San
Sebastian, Inazio Lazkano,
Antonio Aldaz, Antxon
Esnal, Angel M. Esnal
–atzean–, Juanito 
Maritxalar, Manuel Lizaso,

Gabriel Loidi, Pello 
Etxeberria, Agapito eta Jesus
Xoxua. 

ARGAZKIA: IMANOL URKIZU

INFORMAZIOA: MANUEL URKIZU

ETA IZASKUN ARRUTI

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

Orion badugu 
frontoia, leku onean,
herriaren erdian.

Baina nik uste dut teilatua
ez dela hain ona haize
boladak, euri zaparradak…
direnean ura barrura erori
izan delako. Konpontzen ari
direla uste dut, lanean ari
dira teilatuan. Bestalde, ez
dago batere zaindua. Lurra
zikin-zikin egoten da eta
aulkiak zer esanik ez!

Pixa usaina egunerokoa
da. Komunak oso zikinak
egoten dira eta nazka
ematen du bertara sartzeak.
Berritu eta egunero 
garbitzea hobe izango
litzateke. Frontoian badago
sare bat, handia, bere
funtzioa betetzen duena,
baina batzuk sarea jolasteko
erabiltzen dute, 
zintzilikatzeko eta ez dira
jaisten norbaitek kargu
hartu arte. Badaude beste
leku batzuk zintzilikatzeko;
paletan, eskupilotan…
jolasteko da frontoia. Denok
jartzen badugu, lortuko
dugu txukun zaintzea.

Frontoia

JONE MORAN | 

LHKO 6. MAILA

Kosta Tailerreko harro-
bitik harribitxi bat ate-
ra da berriro ere: Eñaut

Martí, Martin Zulaika eta Jon
Dorronsoro oriotar gazteek
eta Hodei Larrañaga zarauz-
tarrak osatzen duten The Sas-
tre taldea. 

2008ko udan hasi ziren
elkarrekin jotzen eta, Orion
bertan, aurretik izan ziren
Harri el manko edota Sili-
kosis punk taldeen arrasto-
ari jarraitzen diote.  

Otsailean, entsegu bat
grabatu zuten lokalean eta,
horren soinu txarra ez zue-
la ikusita, 6  abesti jarri dituz-

te interneten, gaztelaniaz eta
ingelesez, tartean RIP talde
mitikoaren No hay futuro
abestia: www.myspace.com/
thesastre web orrian daude
entzungai. Vacias palabras-
eko esanak barreneraino
heltzen dira, bakarra aipa -
tzearren.

Bateria erritmo sinpleek,
kitarra zikinek, baxu azkarrak
eta Martinen marru afoni-
koek  –punk  geh ienen
moduan ez baitaki kanta -
tzen– kritika soziala egiteko
balio dien erabateko enplas-
to ederra egiten dute. Gal-
detu, bestela, bi hilabete

eskasetan web-gunea bisi-
tatu duten ia 4.000 lagunei.
Edota, aukerarik baduzue,
agertu maiatzaren 9an Geta-
riako gaztetxean eskainiko
duten kontzertura, debalde
da eta.

Oriotarrok beti izan dugu
musikagintzarako trebezia
eta The Sastreda horren adi-
bide garbia. Izan ere, heme-
zortzi urte inguru bakarrik
dituzten arren, ez dira dio-
ten bezain desastreak, musi-
kan, behintzat.  Hortik aurre-
ra…

MIKEL ARANZABAL 

Martin, baxuarekin, eta Eñaut, kitarrarekin, taldeko kideetako bi dira. KARKARA

Punkiak bai, baina ez dira
dioten bezain desastreak
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“ –Munduko dardo
txapelketako–
lehen 32en artean
sailkatu nahi dut
parte hartzen
dudan edozein
probatan, baina
batez ere 
banakoan. Horrek
babesleen ateak
ireki diezazkidake,
noski”

JOSEBA UNANUE
Dardo jokalaria
Sasoian 
2009/05

“Sinatu berri
dugun 
hitzarmenean
taldearen agiri
administratiboak
euskaraz egingo
ditugula erabaki
dugu”

ALBERTO CASADO
Orioko Tabernak-eko
jokalaria 
Sasoian 
2009/05

HANDIK ETA HEMENDIK ZORITXARRAK!OSPAKIZUNA

Herri euskalduna izaki,
Udal Elkarteen 
Mankomunitatean
(UEMA)dagoen herria
da Orio, beraz, 
euskararen erabilera
bultzatu eta gure
hizkuntzarekiko arreta
berezia jartzeko 
konpromisoa du,
besteak beste, Udalak. 

Eta hartutako
erabaki horren baitan
badu zer eginik: 
euskaraz dauden
seinaleak eguneratzeko
garaia badela iruditzen
zaigu: adibide gisa, bat 
jartzearren, zamalanak
izan ezik jarri behar
litzateke eta ez 
zamalanak ezik. 

Horiek egokitzea eta
txukun jartzea
hainbesteko lana ez
delakoan, horra gure
eskaera.

Eskaera
Udalari 

Arantzazura oinez
Apirilaren 10ean 14 oriotar Arantzazura joan ziren oinez, biz-
karrean motxila hartuta. Goizeko 04:00etan atera ziren Orio-
ko plazatik, eguraldia lagun zutela —euri zaparradek deskantsua
eman duten apirileko egun bakarrenetakoa izan zen eta nahi-
koa zorte izan zuten—.

Azkarrago edo motelago, baina denak leher eginda, 15 ordu
behar izan zituzten helmugara iristeko. Abiatutako guztiak iri -
tsi ziren, ordea, eta bada zoriontzeko modukoa.
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Axel Larrañaga Arrozpi-
de, Usurbilen, maiatzaren
1ean.
• Patxi Manzisidor Zaldua,
Orion, apirilaren 25ean.
•  Noa Aduriz  Moran,
Orion, apirilaren 18an.
• Naroa Gartzia Garmen-
dia, Orion, apirilaren
15ean.
• Maider Gartzia Gar-
mendia, Orion, apirilaren
15ean.

• Migel Maria Cardoso
Alonso, Orion, maiatza-
ren 1ean. 65 urte.

EZKONDUTAKOAK

• Alberto Sarasola Gonza-
lez eta Bitoria Eugenia
Lope Gil, Orion, maiatza-
ren 2an.
• Bitoria Barrena Artola
eta Iker Aranzegi Murua,
Orion, maiatzaren 2an.
• Iosu Lizaso Saizar eta
Lide Esnal Rauleaga,
Orion, apirilaren 25ean.

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

943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

1936ko gerrak kalte han-
diak ekarri zizkigun: hil-
dakoak bi aldeetan. Gerra

ondorengo urteak ere gogo-
rrak izan ziren: gosea eta erre-
presioa. Baina egoera txarre-
netan sortu ohi dira istorio
politenak, eta horixe gertatu
zen Orion ere. Nafarroa alde-
tik erreketeak zetozela-eta,
errepublikaren aldeko solda-
duek, erretiran, zubia bota
zuten dinamitarekin. Gerra
bukatuta, zubia berreraiki -
tzeko, frankistek soldadu pre-
soak ekarri zituzten. Presoek
urtebetetik gora pasa zuten
Orion lanean. Denbora har-
tan, jai eta egun edukitzen
zituzten lanean, igande arra -
tsaldea bakarrik izaten zuten
libre, paseatzeko. Herriko nes-
ka gazteak, erdi errukituta erdi

erakarrita, soldadu presoen-
gana arrimatzen hasi ziren,
zigarroak ematera eta… Muti-
lek, esker onez, lanerako zera-
bilten kobrearekin egindako
eraztunak erregalatzen ziz-
kieten neskei. Izan zen muti-
la gurasoen etxera eraman-
dakorik ere (garai hartan!);
baita, diotenez, ezkondu eta
mutilarekin bizitzera herritik
kanpora joandakorik ere.
Harreman haien berri ematen
da soldadu haietakoren batek
sortutako kantuan; denen
artean herriko neskei kanta -
tzen zieten kantuan.

Zubia eraikitzen bukatu
zutenean, herriak, agurtzeko,
bazkaria eman zien moilan.
Zenbat malko ez ote zen egun
hartan isuri gure herrian!

Kantu xalo hura oraindik

ere gogoan dute garai hura bizi
izan zuten oriotar batzuek.
Urte gutxi batzuk gehiago
pasata betiko galduko zen
abestia, baldin eta Zarauzko
mutil musikazale batek, Jesus-
mai Lopetegik, Oriora ekarri
ez bazigun. Haren ama Maria
Salaberriak askotan kanta -
tzen omen zien etxean, eta
kantatu ondoren negarrez
hasi. Orion, Teresa Solabe-
rrietak ere gogoan ditu kan-
tuko zenbait esaldi, eta haren
izeba Felipa Urdangarin zenak
oso-osorik kantatzen zuen
eskabetxerian. Zarauzko
Mariaren antzeko zenbat sen-
timendu ez ote zituen sortu
kantuak, eta kantuan azaltzen
diren harreman haiek. Gerra-
ko kontuak eta kantua.
IÑAKI ITURAIN

Zubian lanean ari zela asmatuko zituen kantuaren hitzak soldadu presoak. Hitzetan ezagun du preso zegoela. I. ITURAIN

Gerrako kontuak eta kantua
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“Gure moduko koru gutxi
ikusi da Oh, happy day-n”
ETB1eko Oh Happy Day
saioan parte hartzeko
ahaleginetan dabiltza
Salatxo abesbatzakoak. 
Casttingean buru-belarri
sartuta, kontzertua ere
badute igandean Orion.

Zerk bultzatuta parte hartu-
ko duzue Oh Happy Dayn? 

Zuzendariari otu zitzaion.
Lehen edizioan, Hernaniko
abesbatzarekin izan zen bera
eta guk ere lehiarako kalita-
tea badugula dio.

Horrez gain, ez gaude oso
aberats diruz eta hori izan
daiteke parte hartzeko arra-
zoi nagusia. Joateagatik baka-
rrik ordaintzen dute eta zen-
bat eta programa gehiagotan
izan, are eta gehiago.

Hala ere, ez pentsa diru
faltak behartuta bakarrik joan-
go garenik: gogotsu gaude
dugun guztia emateko. 

Telebista saio batek balio al
dezake abestalde baten kali-
tatea neurtzeko? 

Ezetz iruditzen zaigu.
Interpretazioa, afinazioa,
letra, kameren aurrean ager -
tzea… horrez guztiaz gain,
partiturarik gabe abestu behar
da eta ez gaude horretara ohi-
tuta. 

Epaileek askotan saioaren
interesen arabera argudia tzen
dituzte erantzunak, beraz,
modu batera edo bestera, ezin
jakin epaileen erantzunak
zenbateraino izan daitezken
bidezkoak.

Tira, oraindik casttingean ari
zarete. Herriko txoko asko-
tan ikusi zintuztegun kame-
rarekin grabatzen.

Eliza azpian izan ginen,
bapore batean… oso irudi
onak hartu zituzten eta gu
ezagutzera emateko bide ona
izateaz gain, Oriorentzat ere
publizitate ona izan daiteke.

J. M. GURRUTXAGA, EDURNE MARIN, IDOIA URKIZU ETA J.A. LERTXUNDI| SALATXO ABESBATZAKOAK

Zenbat talde zarete? 
Hamalau aurkeztu gara.

Zazpina taldetako bi multzo-
tan banatuko gara eta lehe-
nengoan talde bana joango da
kalera. Gero bigarren castting
bat egingo da eta bertan era-
bakiko da zein zortzi sartzen
diren lehiaketan.

Eta zenbat abesti prestatu
behar dituzue? 

Lehen casttingerako baka-
rra eta hurrengorako beste bi
gehiago. Badaezpada hiruak
hasi gara prestatzen. Lehia-
ketarako hamar kantu ingu-
ru prestatu behar dira, fina-
lera helduz gero.

Ez gaude oso
aberats diruz eta
hori izan daiteke
parte hartzeko
arrazoi nagusia,
baina ez pentsa

hori denik bakarra

Ahal bezain
ondoen ari gara
prestatzen, huts
eginez gero ez
baitu ezertarako

balioko aurreko lan
guztiak

Zein abesti aukeratu duzuen
aurreratzerik bai? 

Dubula izeneko erritmo
afrikarreko kantu bat aukera-
tu dugu. Zuzenean bi sene-
galdarrek lagunduko digute
danborrekin. 

Lehen edizioko talde gehie-
nak gazteak ziren. Danbo-
rrekin sorpresa eman nahi? 

Gure moduko koru klasi-
ko gutxi ikusi da lehen edi-
zioan. Koreografiak egin behar
dira, ingelesez abestu… gaz-
teek horretarako erraztasun
gehiago dute. Hala ere, bazi-
ren horren gazteak ez zirenak
ere, eta oso ongi moldatu zire-
nak, gainera. 

Koreografiarekin abesteare-
na nola daramazue? 

Ez gaude ohituta, baina
ez da egiten dugun lehen aldia
ere. Iaz, Katalunian kontzer-
tu batean egin genuen proba,
lehen casttingerako aukeratu
dugun kantu berarekin, eta
jendeari ikaragarri gustatu
zitzaion. Hala ere, ahal bezain
ondoen ari gara prestatzen,
huts eginez gero ez baitu ezer-
tarako balioko aurreko lan
guztiak.

Bakarlaria ere behar da saio-
an. Baduzue inor? 

Jakina. Sopranoak, kon-
traltoak… behar den guztira-
ko gaude prest.

Igandean emanaldia duzue
Orion. Kontzertu hori pres-
tatzeko denborarik kendu
dizue kontu honek? 

Ez, kontzertuetako abes-
tiak lehendik ere prestatuta
izaten ditugu. Pixka bat erre-
pasatzearekin nahikoa da.

Lehiaketa irabaziz gero…
Eromena litzateke, baina

lan asko egin behar da horre-
tarako.

Artisau Azokan kalez kale abestuko dute Salatxokoek igandean. KARKARA
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MAIATZA
8an, Lasa.
9an eta 10ean, Larrañaga.
11n, G. Artiñano.
12an, Azaldegi.
13an, Etxeberria.
14an, Iriarte.
15an, Zulaika.
16 eta 17an, Mutiozabal.
18an, Azaldegi.
19an, Zulaika.
20an, Iriarte.
21ean, Larrañaga.
22an, Mutiozabal.
23an eta 24an, Etxeberria.
25ean, Iriarte.

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

Maiatza Itsasgora Itsabehera Ilargia
08 04:42 eta 16:57 10:43 eta 23:00
09 05:18 eta 17:32 11:19 eta 23:39
10 05:51 eta 18:06 11:54 eta _____
11 06:28 eta 18:41 00:17 eta 12:29
12 07:03 eta 19:16 00:54 eta 13:05
13 07:39 eta 19:54 01:32 eta 13:42
14 08:18 eta 20:37 02:12 eta 14:22
15 09:03 eta 21:27 02:55 eta 15:08
16 09:58 eta 22:27 03:46 eta 16:05
17 11:07 eta 23:24 04:47 eta 17:12
18 12:21 eta _____ 05:55 eta 18:24
19 00:41 eta 13:24 06:59 eta 19:26
20 01:40 eta 14:15 07:54 eta 20:18
21 02:32 eta 15:00 08:42 eta 21:04
22 03:19 eta 15:42 09:26 eta 21:48

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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   AGENDA 27KARKARA | 2009ko maiatzaren 08a

Erraustegiaren kontrako sinadurak biltzen ari da 
egunotan, Orion, Errausketaren Aurkako Herri 
Plataformen Koordinakundea. Tarteka, asteburuetan
jarriko dute mahaia herriko plazan.

Zaborrei buruzko Lege Proiektua egin du 
koordinakundeak eta Parlamentura eramateko
30.000 firma behar ditu.

Erraustegiaren aurka

MAIATZA NATURAN
Herrio natur taldeak

antolatuta:
Maiatzaren 9an, Angeluko

Izadi parke ekologikora
buelta goizean. 

Maiatzaren 13an, Milioi
bat kilometro lurrazaletik
hitzaldia. Hizlaria: Iosu
Iztueta bidaiaria. 19:00etan,
kultur etxean.

Maiatzaren 17an, Orioko
itsasadarrak piraguaz
irteera.

Maiatzaren 20an,
Naturaren babesa
Gipuzkoan hitzaldia.
Hizlaria: Zarauzko
Arkamurka natur taldeko
Jon Zulaika. 19:00etan,
kultur etxean.

Maiatzaren 24an,
erromeria hamaiketakoa eta
musikarekin. Iturrarango
lorategi botanikoan.

SILO-BOLAK
Aian, maiatzaren 12an.

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

PODOLOGOA
Aian, maiatzaren 9an.

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

TRASTE ZAHARRAK
Orion, maiatzaren 13an

altzari zaharrak jasoko
dituzte. Bezperan utzi behar
dira eta nolakoak diran
jakinarazi Udalean.

BERTSOLARITZA
Orion, maiatzaren 8an,

Gipuzkoako Eskolarteko 26.
bertsolari txapelketa. Bertso

TXANGOA
Maiatzaren 19ean,

Baztanera txangoa,
Zaharren Babes Lekuak
antolatuta. Irteera:
08:30ean, autobus geltokian.

KINTO AFARIA
Ekainaren 6an, Balea

hotelean, 1964an jaiotakoen
afaria. Izena ematea: Gabon
tabernan, ekainaren 1a
baino lehen.    

BILERA
Maiatzaren 18an,

sanpedroak antolatzeko
bilera. Kultur etxean,
19:00etan. 

MENDIA
Maiatzaren 24an,

Gorbeiara irteera, Talai
Mendi elkarteak antolatuta.
Izena ematea: hilaren 21a
baino lehen, Uranga
burdindegian.

ERROMERIA
Maiatzaren 10ean,

Andatzako Erromeri
Elkarteak antolatuta,
erromeria Lutxurdio,
Aitziber eta Berastegi
trikitilariekin.

IDI-DEMA
Maiatzaren 9an, idi-dema:

Jesus Garaiar Misiyua
Zelestino Aburuza
Sorazarretaren aurka. AIako
probalekuan, 22:00etan.

paperen idazketa:15:00-
16:00; bat-bateko saioak:
16:00- 18:00. Orioko Herri
Ikastolan, Karelan eta 
kultur etxean. 

Orion, maiatzaren 14an,
herriko bi ikastetxeen
bertso saioa. Kultur etxean,
18:00etan. 

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

Iragarkietarako
txokoa

Duela aste batzuk ordulari
bat galdu nuen plazatik Aita
Lertxundi kalera bitartean.
Lotus markakoa da eta
niretzat balio handikoa.
Bilatuz gero, dei ezazue,
arren, 943 83 03 97ra.

Giltza sorta bat azaldu zen
apirilaren bukaeran Aian.
Larruzko giltzatakoa du.
Jabeak Aiako kultur etxean
jaso dezake.

ALOKAIRUA
Orion bizitzeko lekua

alokairuan hartuko nuke,
bakarrik ordaintzeko
modukoa. Bestela, erdi bana
egiteko interesik baldin
badu inork, elkarrekin bila

genezake:
bizileku@gmail.com.

LAN ESKAINTZA
Emakume bat behar da

uda honetan, goizez, 2 ume
zaindu eta etxeko lanak
egiteko. Tf: 620 91 22 01.

LAN BILA
Giza Zientziak Enpresan

lizentziatua naiz,
Irakaskuntzarako Gaitasun
Ziurtagiria dut eta Haur
magisteritza ikasten ari
naiz. Klase partikularrak
emango nituzke. 
Tf: 653 704 516. 

Ekitaldietako estrukturak
jartzen eta auto pilotuetako

AZOKA

GALDUTAKOAK
Giltza sorta galdu nuen

apirilaren 14an, plaza eta
anbulatorioaren artean.
Jaso duenak udaltzaingora
eramatea edo 943 13 26 52ra
deitzea eskertuko genuke. 

gidaritzan esperientzia dut
eta lan bila nabil. Berehala
hasteko. Tf: 634 872 383
(Alberto).   

Familia edota edadetuak
zainduko nituzke gau eta
egun. Eskarmentua dut. 
Tf: 686 04 27 32. 

Geriatrian titulatua naiz
eta edadetuak, haurrak…
zainduko nituzke.
Zainketan esperientzia dut
eta badakit sukaldean. 
Tf: 639 40 94 21. 

Edozein lan hartuko nuke:
639 40 94 21.
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