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IÑAKI GURRUTXAGA (ERRIKOTXIA BERTSOZALEEN ELKARTEA)

Eurovision pasa zen baina
aukeran oso astiro
telebistarik ez ikusteko
atzera mila motibo.
Mendebaldeko gurdi gainera
ez ginen alferrik igo
hilak zazpian, handi zein txiki,
akomodatu zein txiro,
lau urtez behingo europar zintzo
izango gara berriro.

Aspaldi boto-eskubideak
egin izan digu herren,
aurten aukerak zabaldu dira
ta sentitzen naiz pozarren.
Gu, euskaldunok, izatez gara
Europako europarren,
noizbait ohartu beharko dugu
Bruselasek zer dakarren,
sukalderaino sartzen baitzaigu
guk urrun ikusi arren.

Azpiegituren dirulaguntzak,
arrantzaleentzat neurriak,
Bologna plana, euroaginduak,
ekonomi-oinarriak…
zein bide motza ibili duen
konstituzio berriak!
Beste eredu bat bila dezagun
Europara etorriak
iniziatiba izan dezaten
herriek eta herriak.

Europako hauteskundeei
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Guk, Iniziatiba
Internazionalista
Oraindik EAEko administra-
zioari dagozkion hauteskun-
deak bor-bor daudela, berriz
ere hautestontzietara joatea
dagokigu;oraingoanEuropa-
ko Parlamenturako ordezka-
ritzaaukeratubeharreangau-
de. Ezker Abertzaleak, betiko
moduan, eginahal guztiak
eginditubertanpresent ego-
teko, ahots propioa izateko.
IparraldeanEuskalHerriaren
Alde plataformaren bitartez
posible izan dena Hegoalde-
an ezinezkoa izan zaigu,
Espainiako estatuko saside-
mokrazia dela-eta. Hala eta
guztiz ere, asko dira begiru-
nea erakutsi digutenak eta
testuinguru horretan kokatu
behar dugu Iniziatiba Inter-
nazionalistako lagunekegin-
dako apustua. Apustu irmoa
eta duintasunez betetakoa,
berriz ere, Espainiako esta-
tuarenjarrerafaxistaazalara-
zi eta herrien autodetermi-
nazio eskubidea aldarrika-
tzen duena.
Egoera berezian egingo

dirahauteskundeak; izanere,
egungo krisiak dituen eragin
ekonomiko eta sozialez gain,
aldaketa politiko garrantzi-
tsuakaridirasortzen.Etahori
gutxi balitz –ezin du bestela
izan– etorkizun hurbil bate-
an areagotuko dira, gainera.
Espainiako estatuaren

kasuan, krisiak, bai globalak
bai berezkoak, Rodriguez
Zapateroren gobernuaren
politikak argi eta garbi zein
diren erakusten du: ustelke-
riaorokortua,errepresiolegal
eta ilegalaren erabilera herri
sektoreek sorturiko edozein
gatazka sozial etapolitikoren
aurka jarduteko…
Horren aurrean gaude

ezkerreko indar soberanista
eta independentistak, Espai-
niako estatuan zein, oro har,
munduandaudenherrizapal-
duen nazio-eskubideekin
errespetua dugun ezkerreko
indar politikoak, baita hain-
batmugimendusozialetasin-
dikal ere. Uste dugu badago-
ela gaitasunnahikoageroeta
gehiagoknahidugunaldake-

ta hori norabide antikapita-
lista eta demokratiko batean
bideratzeko.
Herri Katalanak, Euskal

Herria, Galizia, Bretainia,
Eskozia, Flandes, Gales, Ipar
Irlanda… hamaika borroka,
amets bakarra: Askatasuna.
Ekainaren7an,gukIniziatiba
Internazionalista.

ORIOKO EZKER ABERTZALEA

Aldaketa garaia:
etorkizuna geure
esku
Europako hauteskundeak
izangodira lasteretapanora-
maaldatzenari da. Espainia-
ko herrietako pertsonek osa-
tutako kandidaturak ahotsa
eman dio ezker abertzaleari.
Ezdut inoizhorrelakorikeza-
gutuetamailahorretakoper-
tsonekkonpromisoetaduin-
tasun hori erakusteak harri-
tu eta poztu eg in nau.
Iniziatiba Internazionalista-
renhauteskundeprogramak,
euskaldunen gehiengoaren
nahiak eta beharrak hemen-
go beste kandidaturek baino
hobeto jasotzen dituela iru-
ditzen zait. Beraz, polo sobe-
ranista eratzeko, Iniziatiba
Internazionalistari bozka
ematea da modurik eragin-
korrena. Gauzak aldatzen ari
dira eta oso azkar, gainera.
Etorkizuna ezberdina izango
da. Oso hurbil gaude. Gazte-
ok, bozka Iniziatiba Interna-
zionalista. Aurrera!

ITZIAR BARRENETXEA

Euskal lurraren
maitaleak!
Telebista piztu eta nire herri-
ko alkate DimisJon Redondo
eta bere alderdi kapitalistako
kideakikusibehar,Zumaiako
itsaslabarrak atzean zituzte-
la,gureherriarenmaitaledire-
naren itxurakeria saltzen.
A zer nolako aurpegia!

Bitartean, pixka bat alborago
JaizkibeletaUdalaitztxikitzen,
Pasaia, Zarautz, Añorga eta
Gipuzkoa osoa kutsatzen,

Urkiola txikitzenetaZumaia-
ko itsaslabarren errespetu
bera merezi duten Euskal
Herriko hainbat eta hainbat
animalia eta txokobirrintzen
ari zarete, zuen poltsiko ziki-
nak betetzeko.
ZuekZumaiakoitsaslaba-

rretanetaEuskalHerriankapi-
tala bakarrik ikusten duzue.
Zuen eta zuen ingurukoen
poltsikoak nola bete pentsa-
tzenpasatzenduzueegunaeta
hori lortzeko ari zarete Eus-
kalHerrikoherriaketabazte-
rrakhormigoizbetetzen,gara-
penaren izenean.
Etxeko logeletan eraikiko

nizkizuekezueierraustegiak,
24ordutangastoxikoakjatea,
tragatzea zer den jakin deza-
zuen. Etxean jarriko nizueke
AHTak ateratzen duen zara-
ta, hainbeste aldiz aipatzen
duzuen bakea gertu senti
dezazuen. Ea konturatzen
zaretenzeinkrudelakzareten
eta zuen diru grinak zenbat
balio duen.

IBONI

Bigarren
Gazte Festak
Irailaren 25etik 27ra ospatu-
ko ditugu 2. Gazte Festak.
Denbora asko falta da orain-
dik, baina, iazko festa arra-
kastatsu eta parte hartzaile-
aknahibaditugu, laneanhasi
beharradagojada,udakoopo-
rrakdira-eta tartean. Aurten,
herriko koadrilen artean
banatu nahi dugu egitaraua
antolatzekoardura,horrela,2.
Gazte Festak antolaketatik
hasita izango baitira parte
hartzaileak eta denok gozatu
ahal izango dugu jaiekin.
Horregatik, herriko koa-

drila guztiak deitzen zaituz-
tegu eka inaren 16an ,
19:30ean, Kosta Tailerrean
egingo dugun bilerara, gu-
txienez kodrilako ordezkari
bana agertu dadin, denon
artean proposamen berriak
bildu, erabakiak hartu eta
lanak banatzeko.
Txupinazoa, afaria, kon-

tzertuak, gazte olinpiadak,
bertso bazkaria, diana, herri
kirolak,baltsakarrera…dene-

tik izan genuen iaz eta aur-
tengoan ez da gutxiago izan-
go. Primerako jaiak, baliabi-
de gutxirekin eta diru irabazi
asmorik gabe eginak. Auto-
gestioa baita gazteon bidea;
gaztetxean eta kalean…Gaz-
te Festak, gazte estilora!

OKK GAZTE ASANBLADA

Zakarrontziak
berritzeko garaia
Kaixo,ezdakitnolahasi,beraz
hoberena egun on batekin
hastea izango da.
Hondartza ingurua oso

polita jarri zenuten ba-
tzuentzat;baina,herritarnai-
zen aldetik, nire kexa azaldu
nahi dut: asko gustatzen zait
oinezibiltzeaeta,hara!aurre-
koastebukaeran,modaberri
batikusidutOriokohondartza
inguruko zakar-ontzietan:
plastiko txuriz estalita ikusi
ditut,etahorrelaezduteezer-
tarakobalio,ez,behinikbehin,
zakarrak jasotzeko.Hainbes-
tekostatzenaldahoriekdenak
konpontzea?
Ardura dutenentzat nire

zorionak.Ezdaukazue lotsik.
Nola liteke birziklatzearen
garaiotan horrela aritzea?
Dagoeneko bizpahiru uda
daramatzat halako eskultu-
rak ikusten. Mesedez, noiz
konpondu behar duzue ara-
zoa?

HERRITARRA

Beharrezkoa
dugulako!
Udaberriarekinbatera,aspal-
didanik gogoz zain egon eta
gero, gaztetxearen asmoa
loratzenhasi zaiguberrizere.
Duela gutxi, 1.115 sinadurek
argi erakutsidutegazteoketa
herritarrok espazio baten
beharra dugula: herrian ber-
tan geuk autogestionatuko
dugun espazioa. Emakume-
okereparteaktiboaizanbehar
dugu gaztetxe berrian.

20. ORRIALDEAN
JARRAITZEN DU
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Kultur Aniztasunaren lehen
jaia sanpedroen aurretik
Ekainaren 18an, 20an eta
21ean egingo da Orioko
herritarren kulturak hobeto
ezagutzeko jaia, baina
larunbata izango da
festaren egun nagusia.

Ekaina bukaera jaiez blai
datorkigu, izan ere, sanpe-
droen aurretik, Kultur Aniz-
tasunaren lehen jaia ospatu-
ko daOrion, ekainaren 18an,
20aneta21ean,UdalekoEus-
karaBatzordearen,UrolaKos-
tako YAAKAR senegaldarren
elkartearenetahainbatherri-
tarren artean antolatuta.
Afrikarrak,hegoamerika-

rrak,europearbatedobeste…
Orioijitoenherriadelaesaten
da eta urteetan aurrera ber-
tanfinkatudirenbestekultu-
rak bildu eta ezagutara ema-
tea da helburua, bide batez,
batak bestearengandik ikas-
teko aukerarik galdu gabe.

EGITARAUA
Ekainaren 18an, ostegunare-
kinhasikodakulturenarteko
jai berria. 19:00etan, Udale-
txeko udalbatzarraren areto-
an,Orionbizidirenatzerrita-
rrekin mahai inguru zabala
egingo da. Iker Gurrutxagak
egingo ditu moderatzaile
lanak, eta kanpotik etorrita-
koek nola ikusten gaituzten
etagurearteannolako trabak
topatudituztenjakitekoauke-
ra ezin hobea izango da.
Larunbatean, hilaren

20an, izangodaegunhandia.
TolosakoUdalaren karpekin,
11:00etatik 22:00etara, bost
gune sortuko dira plazan:
senegaldarrena,BrasiletaTxi-
lerenarteanjarritakoa,Ekua-
dorkoa,marokoarraetaKuba,
NikaraguaetaPortugalenarte-
ko lankidetzaz sortutakoa.
Horiezgain,GoikoKalekofes-
ta batzordekoek garagardoa
eta sagardoa eskainiko dute
plazan bertan jarriko duten

EKAINAREN 20AN EGINGO DA FESTA EGUNA, HERRIKO ETORKINEK ETA UDALAK ANTOLATUTA

tabernan.Erabilikodireneda-
lontziaketaplaterakberrera-
bilgarriak izango dira, hon-
dakinak ahalik eta gehien
murrizte aldera.

Ezdira, ordea, erakusleku
horiek izango festarako ai-
tzakia bakarra, egun osoan
animazioak ere izango baiti-
ra hantxe plazan: 12:30ean,

Capoeiraerakustaldiaegingo
da;18:30ean,Senegalgoerrit-
moak entzuteko aukera per-
kus io emana ld ia rek in ;
18:45ean, Nikaraguako dan-
tzak izango dira ikusgai;
19:00etan,Vivenciastaldeota-
baldarrakemanaldiaeskaini-
kodu;20:00etan,Harribildan-
tzataldearenerakustaldiaeta
Errikotxiaren bertso saioa
izango dira, Jon Sarasuaren
dezimekin bukatuta; eta,
20:45ean, Kubatá taldea.
Igandea lagun arteko

harremanakbultzatzekoegu-
naizangoda.11:00etan,Orio-
konahizkanpokoneskenarte-
ko futbol partida jokatukoda
eta, 12:00etan, Orioko gizo-
nezko beteranoen eta etorri
berrienartekoa. Jaiariamaie-
ra emateko, 14:00etan, lagun
arteko bazkaria egingo da
kiroldegiko tabernan.

Zatoz zu ere festara!

Kanpotar asko etorri da Oriora, nor bere hizkuntza
eta kulturarekin. Kultur aniztasun handia dugu.
Baina zer dakigu haiena? Nondik etorri dira,
zergatik, nolakoa da haien kultura?

Guretzat haiek besteak dira, beste oriotarrak.
Gutarrak egin behar ditugu.Horretarako, lehenengo
pausua elkar ezagutzea da. Bide horretan sortua da
kultur aniztasunaren jaia: elkarren kulturak
erakusteko. Gogo onez hartu dute, zain zeuden. Guk
gure kultura eman behar diegu, gure hizkuntzara
gonbidatu. Eta onena festa giroan hastea dugu:
elkarrekin jan, edan, kantatu, dantzan, futbolean…
eta hitz egin. Zuk ere parte hartuko duzu, ezta?
IÑAKI ITURAIN | FESTAREN ANTOLAKETAKO KIDEA

Etorkinen eta oriotarren lagun arteko bi futbol partida jokatuko dira igandean. I. ITURAIN
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Ekainaren 6an jai izango
da Anibarko Portuan
Lehen, San Joan bezperako
suarekin batera egiten
bazen ere, badira urte
batzuk Anibarko Portuko
jaia aurreratu egiten dela;
aurten, ekainaren 6an
izango da.

Anibarko Portuko auzokoek
herriguztiarentzakomoduko
jaia antolatzen dute urtero
eta gero eta herritar gehiago
hurbiltzendajaianpartehar-
tzera, batez ere, haurrentza-
ko jolasek, partata tortilla
lehiaketak eta mus txapelke-
tak erakarrita.

EGITARAUA
Goizean,10:00etan,hasikoda
jaia, txistularien dianarekin.
10:30ean, haurrentzako jola-
sak izangodira eta, 11:30ean,
haurrek eta helduek Gorriti-
ren animaliekin gozatzeko
aukera izango dute. Ordu
berean, auzoko jubilatuen-
tzakohamaiketakoaereizan-
go da.
Eguerdian, sardinak jate-

koetasagardoatxotxeaneda-
teko aukera izango da eta,
bitartean, bertsolariak aritu-
ko dira. Gainera, 12:30ean,
patata tortilla lehiaketa eta
dastaketa izango dira; beraz,
sardinak eta tortilla janda,
bazkariarentzat toki askorik
ez da izango sabelean. Auzo-
tar asko animatzen da sukal-
dean egitera eta, haien arte-
ko bromak eta algarak direla
eta, leku finkoa lortu du tor-
tilla lehiaketakauzokojaieta-
ko programan.

PATATA TORTILLA TXAPELKETA IZATEN DA JENDE GEHIEN ERAKARTZEN DUENA

Arratsaldeko egitaraua
mus azkarreko txapelketare-
kin hasiko da, 15:30ean. Ziu-

rrenik, bikote askok emango
duizena,etasariahorrenneu-
rrikoa izango da. 16:00etan,
haurrentzako jolasak izango
dira,Txurrumuskiaisialdital-
deakantolatutaeta17:30ean,
berriz, jateko nahi adina txo-
kolate izango da haurrentzat
eta helduentzat. 18:00etan,
Orioko Heldu! herri kirol tal-
dearen saioa izango da Ani-
barko Portuko plazan.
Gauean, festa bukatzeko,

auzokoek afaria egingo dute,
21:00etan hasi eta nork daki
zer ordura arte.

Gauean, festa
bukatzeko,

auzokoek afaria
izango dute,

21:00etan hasi eta
nork daki zein
ordura arte

KARKARA
Zubizarreta
KARKARAkantolatuta,Patxi
Zubizarretaren Hamar
mezu eta dei bat literatur
emanaldiaizangodadato-
rrenostiralean,ekainaren
19an, Orioko udaletxeko
udalbatzarraren aretoan,
19:00etan. Sarrera doan
izango da.
Ordubeteko errezital-

dimusikatuhorretanTxe-
maGarces–musikarenegi-
lea eta baxu jotzailea– eta
JosetxoGoia-Aribe–saxo-
an–izangoditubidelagun
Zubizarretak.Emanaldia-
rekin gozatzera etortzeko
gonbita egiten dizuegu.

BERTSOLARITZA
Iparragirre
txapeldun
Gipuzkoako Eskolarteko
bertsolari txapelketako
txapeletakobat,LH3.zilo-
aridagokiona,Orioraeto-
rri da aurten, Ikastolako
Sara Iparragirrek10eta12
urteko haurren arteko
lehia irabazi baitzuen.

MUSIKA
Dantza saioa
Danbolin Musika Eskola-
ko ikasleek dantza saioa
eskainiko dute ekainaren
13an,Karelan.4eta13urte
bitarteko 185 haur elkar-
tukodira18:00etatikaurre-
ra, Ander Errasti irakasle-
aren agindupean eta 15
bat pieza dantzatuko
dituzte.Instrumentuikas-
leekerepartehartukodute.

LABUR

Iaz apar-festa antolatu zuten Anibarko Portuan, haur eta gazteentzat. KARKARA
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Gidabaimena euskaraz atera
daiteke hemendik aurrera
Autoa gidatzeko azterketa
euskaraz egin zitekeen
lehendik ere, baina ez
zegoen orain arte hori
prestatzeko material
egokirik.

B1autoentzakogidabaimena
euskaraz ateratzeko kanpai-
na jarri dute martxan Urola
KostakoUdalElkarteaosatzen
duten Udalek –Aia, Getaria,
Orio,ZarautzetaZumaia–eta
inguruko autoeskolek –Solo-
zabal, Jolmar eta Zumaia–
ekainean.
Orainartegidabaimeneko

azterketa euskaraz egiteko
aukera bazen ere, ikasketak
gaztelaniaz egin behar ziren,
eskuliburuaketatestakezzeu-
delako moldatuta. Material
guztia –idatzizkoa eta pro-
grama informatikoa– euska-
raz jarri du orainValentziako
AEOL(AutoescuelasOnLine)
enpresak,DebagoienakoUdal
Elkartearekin eta eskualde
horretako udalekin elkarla-
nean.TrafikokoZuzendaritzak
erabiltzenduenterminologia
eta hizkera jaso dituzte eta,
beraz, egokituta daude gida-
baimena ateratzeko baliaga-
rriak diren testu guztiak.

LAN-HITZARMENA
Gidatzekobaimenaeuskaraz
landuetaateratzekozerbitzua
eskaintzeko,hitzarmenasina-
tu zuten Urola Kostako Udal
Elkarteak eta autoeskolek,
maiatzaren29an.Horrenara-

ESKULIBURUA ETA PROGRAMA INFORMATIKOA EUSKARATU DITUZTE

bera, udalek eta Mankomu-
nitateakzenbait konpromiso
hartu dituzte: sustapen kan-
paina egingo dute –agerraldi
publikoa, kartelak…; euska-
razko500eskuliburubanatu-
kodiraeskualdekoautoesko-
letan, euskaraz gidabaimena
ateranahiduenaridoanema-
teko; eta elkarlanean jarrai-
tukodute sordaitezkeenara-
zoei ir tebidea emateko
—harremanakTrafikoZuzen-
daritzarekin, elkarlana beste
erakunde publikoekin.
Autoeskolek, bestalde,

gidatzeko baimena euskaraz

atera ahal izateko aukeraren
berriemangodieteherritarrei;
eginbehar diren aldaketa eta
lanak egingo dituzte; udale-
kin eta Udal Elkartearekin
lanean aritzeaz gain, propo-
samenakegingodizkieteeus-
kararen erabilera normaliza-
tzeko;etagidatzekobaimena
euskarazateradutenherrita-
rren inguruko datu estatisti-
koak emango dituzte.

PRAKTIKAK
UrolaKostakoUdalElkartea-
ren arabera, Trafiko Zuzen-
daritza Nagusiak oztopoak

jarri izanditu azterketaprak-
tikoak euskaraz egiteko eta
Udal Elkarteak eskatuko die
bermadezatelaazterketahori
euskaraz egitea.

Urola Kostako Udal Elkarteak gida baimena euskaraz ikasteko kanpaina jarri du martxan ekainean. KARKARA

RAMIRO
erreportaje
digitalak

943 83 10 48
www.fotoramiro.com

Trafikoko
Zuzendaritzak
erabiltzen duen
terminologia jaso
dute eta, beraz,
egokituta dago

materiala
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Babesle berria du OBBk
datozen hiru urteetarako
Urtero 5.000 euroko
laguntza emango die
Eguzkik eta hiru urterako
sinatu dute hitzarmena.

Maiatzaren 28an, 11:30ean,
OBB sofbol taldearen babes-
le berria aurkeztu zutenuda-
letxean. Eguzki eraikuntza
enpresa izango da OBBren
babeslea datozen hiru urtee-
taneta5.000euroko laguntza
emango die denboraldiko.
OBBtaldekoordezkariEle-

naEtxeberria osopozik ager-
tu zen aurkezpenean, izan
ere, diru laguntza hori beha-
rrezko dute aurrera jarraitu
ahal izateko,ezbakarrikOho-
rezkoMailan dabilen taldea-
gatik, baizik eta, gehienbat,
taldekogaztetxoengatik,haie-
kin sofboleko haztegia bul-
tzatzeko.
Gainera,uztailaren3,4eta

5erako,Orionjubenilkatego-
rianjokatukodenEspainiako
SofbolTxapelketaantolatzen

EKAINAREN 7AN LIGAKO AZKEN PARTIDAK JOKATUKO DITUZTE ORION

ari dira, eta ia ezinezkoa li-
tzateke babeslerik gabe hori
prestatzea.
Orion hainbat proiektu

egin ditu dagoeneko Eguzki
eraikuntza enpresak, esate-
rako, Baxoaldeko babes ofi-
zialeko etxeak eta Zaragueta
eskolaondoanegitenaridiren
etxebizitza tasatuak. Enpre-
sakoordezkariakadierazizue-
nez,herriakenpresarekinizan
duen konfiantza eskertzeko,
beharraduentaldebatihorre-
lako laguntza ematea eraba-
ki zuten, Oriorekin duten
harremanasendotzeko.Goie-
rriko enpresabat gara eta sof-
bola zer zen ere ez genekien,
baina, emakumez osatutako
talde bat zela ikusita,bereha-
la ikusi genuen horri heldu
behargeniola,sortuginenetik
eraikuntzasektoreanemaku-
mearenpresentziaindartzeko
ahaleginakeginbaititugu,gai-
neratu zuen Eguzkiko ordez-
kariak.

PLAY OFF-ETIK KANPO
Maiatzaren 31n, Viladecans
katalanenaurkakobipartidak
galduta, bigarren postua gal-
duzutenOBBkoeketa,horre-
kin,playoffeanborrokatzeko
aukera.ElenaEtxeberriakesan
digunez, partida bukatzean
burumakurziren,baina,pen-
tsatzenjarrita,denboraldiona
egin dutela uste dute. Ekai-
naren 7an, 11:00etan eta
13:00etan, Antorcha liderrari
irabazterairtengodiraOrion,
ligako azken partidatan.

SQUASHA
Bi txapeldun
Zarauzko Squash Ligako
txapeldunak dira larun-
batazgeroztikIñigoAgirre
eta Jose Luis Azkonobieta
oriotarrak. Ligako onena
izan da Agirre, bigarren
urtez jarraian, azken par-
tidanRaulParmori3-1ira-
bazita. Azkonobieta,
berriz, Kopako txapeldun
berria da, Aitor Adriani
aurre hartu eta 3-1 gai-
lendu baitzitzaion.
Azken txanpa aparta

egin dute oriotarrek: txa-
pelketakoazkensaioraarte
hutsean utzi ditu aurkari
guztiak Agirrek; Jose Luis
Azkonobieta, 3-0 eta 3-1
nagusitu zen.

HERRI KIROLAK
Heldu!
Tolosan
Giza proba erakustaldi
berezia egingo dute Hel-
du! taldeaketaUsurbilgo-
ak ekainaren 20an, Tolo-
san. 1.000 kiloko harria
arrastaka eman beharko
dute 8 lagunek –800 kilo
bainogutxiagoizanbehar-
ko dute– zezen plazan.
TolosaldekoetaZumarra-
ga-Urretxuko kirolariak
izangodituzteaurkariseie-
tatik aurrera.
Bestalde, erakustaldi

horretan bertan 120 kilo-
ko harria jasotzekoa zen
Idoia Etxeberria, baina
medikuakaginduta,ezbe-
har baten ondorioz, ezin
izango du oraingoz erre-
kor saiakerarik egin.

TRIATLOIA
Maite Uranga
Maiatzaren30ean jokatu-
tako Emakumeen 1. Tria-
tloian zilarrezko domina
lortuzuenMaiteUrangak,
40-44 urte bitartekoen
artean.38m10sbeharizan
zituen Urangak proba
bukatzeko.

LABUR

Kamisetako eguzki horiak zortea emango diela uste dute OBBkoek. KARKARA

Eguzki eraikuntza
enpresa izango da
OBBren babeslea
datozen hiru

urteetan eta 5.000
euroko laguntza
emango die
denboraldiko
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“Arantza sartuta, amorrazioz
bueltatu naiz Chicagotik ”
Munduko dardo txapelketa
jokatzen izan zen Joseba
Unanue maiatzaren 21etik
25era, Chicagon, AEBean.
Han bizitakoaz aritu zaigu.

Txapelketabainolehenjoan
zinetenChicagora.Oportxi-
kiak hartu nahi?
BehinharainojoandaChi-

cagoko hiria ezagutu gabe
ezingogenuen,ba,utzi, ezta?
Txapelketa egunetan ez da
horretarako aukerarik izaten
eta oporrak hartu genituen.
Horrezgain,bidaiaeroso-

ago egiteko eta ordu aldake-
tak ez zaitzan jota utzi, beha-
rrezkoadaparebategunlehe-
nago joatea, aukeran, leku
berrira egokizeko denbora
pixka bat ere nahi izaten da
eta.

Zenbat jokalari zineten?
Hiru kategoriatan jokatu

zentxapelketaetabakoitzean
500batjokalarikhartugenuen
parte. Atzerritik joan ginenoi
hotel berean eman ziguten
ostatu. Asiarrek, europarrek,
hegoamerikarrek, australia-
rrek… bata bestearen ondo-
ko geletan egin genuen lo.

Mundialamundialada.Kirio-
akdantzan ibili al zenituen?
Txapelketa garrantzitsua

izaten da mundukoa, egia
esan, baina esperientziahar-
zen ari gara urteekin eta gero
eta abilagoak gara urdurita-
sunak kontrolatzen.

Zein jokotan aritu zinen?
Lehen egunean taldeen

txandaizanzen.Hemendikbi
lagun bakarrik joan ginenez
–MigelAnjelVillimaretabiok–
besteherrialdebatetakobiko-
teren bat aurkitzea zen joka-
tzeko era bakarra. Zorionez,
antolatzaileenlaguntzarekin,
Tennesseeestatukobi jokala-
rirekin batera –Patrick eta

JOSEBA UNANUE | MUNDUKO DARDO TXAPELKETAN JOKALARIA

John– taldea osatu genuen.
Iaioa zen aurrenekoa, baina
bigarrenaktaldeahankamotz
utzi zuen. 128 taldetatik 13.
bukatu genuen.

Badagusturaegotekomodu-
ko emaitza, ezta?
Izan liteke, baina taldeko

hiru jokalarinola jokatzenari
ginenikusita…emaitzahobea
lortu genezakeela ziur nago.
Johnekmilabidereskatuzigun
barkamena, benetan senti-
tzenzuelabesteokbainokas-
karragoaizatea.Egiaesan,eta
hari ere hala esan genion, ez
zentalderikosatukohuragabe

Hiru kategoriatan
jokatzen zen
txapelketa eta
bakoitzean 500
bat jokalarik
hartu genuen

parte

Aurreneko zortzien
artean ginela

akatsa egin zuen
nire bikotekideak

eta akabo!
Aurkariek ez zuten

hutsik egin

etaezgenuenmodalitatehar-
tan parte hartu ere egingo.
Esperientziabezala,aldiz,

apartekoa izan zen. Atzerri-
tarrekintratuaegitekoetaaur-
karien jokatzeko era ezagu-
tzeko balio izan zigun. Gure
artean gorabeherak ere izan
genituen:partida lasaihaste-
ko joera dugu guk eta haiek
hasieratik, arriskatu egiten
zuten, beharrik izan gabe.

Kategoria gehiagotan aritu
zinen, ezta?
Bai, binakako blindraw

cricketean eta banakakoan
aritunintzen. 128parejatatik
7. egin genuen bikotekakoan
eta 103. bakarkakoan, 512tik.
Joan aurretik emaitza hauek
lortzeasinatuegingonukeen;
baina, han egonda, ikusita
binakakotxapelketakogarai-
le izateko aukerak bageni-
tuelaetaegunborobilaizaten
ari ginela… Aurreneko zor-
tzienarteanginelaakatsaegin
zuen nire bikotekideak eta
akabo!Aurkariekezzutenhu-
tsik egin. Horrela bukatzeak
jota utzi ninduen eta bakar-
kakoan eragina izan zuen
horrek gero.
Hurrengoegunean, goiko

kategoriakobakarkakoanere
aritu nintzen, antolakuntza-
ri horretarakobaimenaeska-
tuta, eta han 43. egin nuen.
Neukan amorruarekin neure
burua estutu nuen, zerbait
egiteko azken aukera nuela-
ko eta emaitza hobea lortu
nuen. Hala ere, txapelketako
berotasuna, haserrea, pasa-
tzeko daukat oraindik ere.

Hemendik aurrera zer?
Orioko udako txapelketa

jokatzen hasiko gara hilaren
8tikaurrera,Unarren.Master
eta amateur kategoriatan
jokatuda etaGipuzkoako eta
Bizkaiko jokalari onentsue-
nak ekartzea espero dugu.

Joseba Unanue Chicagoko mundialetarako txartela lortu zuenean. J. UNANUE
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“Gero eta merkeago
erosten digute esnea”
Protestaka dabiltza esne
behiak dituzten
baserritarrak. Horren
atzean zer dagoen galdetu
diogu Joxe Antoniori.

Zein da arazoa?
Hitz batean: ordaintzen

diguten prezioa. Batetik,
azkenurteetaerdianpentsua
garestiadagoetaesnea,ordea,
gero eta merkeago erosten
digute. Bestetik, Asiak esne
hauts pila erosten zuen, eta
prezio altuan jarri zen esnea
2007-2008artean.Horrekjen-
deak inbertsio handiagoak
egitea ekarri zuen eta gehia-
go produzitzea; baina, krisia
dela eta, orain gutxiagoeska-
tzen du Asiak, eta Europan
esnea sobera dago. Horrek
prezioakbehera egitea ekarri
du. Baina zerikusi handiena
esnea merkaturatzen dute-
nek, banatzaileek, dute.

Zeregitendute,ba,hainbes-
teko kaltea sortzeko?
Dendetarasaltzenmerke-

enak izateko, esne gehiena
erosten dute bere markape-
an edo marka zurian ontzi-
ratzeko. Kaiku markakoa
garestiagosaldukodieteden-
dariei, baina ez guri gehiago
ordainduta. Eta ez badugu
horionartzen,ezdigutebate-
reerosiko, etaezinduguden-
dazdendaibili litrokasaltzen.
Ekonomia ondo doanean,
prest egoten dira batzuk
hemengo esnearen eta esne-
kienprezioaordaintzeko,jaki-
na; baina gaur diruz gaizki
dabilena, ez.

Eta gobernuek ez al dute
laguntzen?
Espainiakogobernuari ez

zaio interesatzen esnearen
prezioa garestitzea, beha-
rrezko produktuen prezioa
igotzeakitxuratxarraematen
duelako. Haiengandik espe-

JOSE ANTONIO IDURRETA | BASERRITARRA

rantza gutxi dugu. Sektoreari
ez diote garrantzirik ematen,
ez dute baloratzen inguru-
menean egiten dugun ezku-
tukolana,mendiagarbizain-
tzenetaabar.EuropakoBata-
suneanaurrekontua izoztuta
dago,bainanazioberriaksar-
tudira;beraz,bakoitzarentzat
dirugutxiagodago.Esneapro-
duzitzeko kuota ere guk
ordaintzenduguorain; lehen

Espainiakogobernuakordain-
tzen zuen eta gure artean
banatu.

Kuotak garestiak al dira?
Izugarrizkodirutzagasta-

tudakuotaordaintzen,base-
rritarbakoitzakesneaprodu-
zitzeko eskubidea izateko
bakarrik. Nork berea ordain-
dudu,etaorainesandutekuo-
ta urtero %1 igoko dutela

Baserri
bakoitzarentzat
gero eta diru

laguntza gutxiago
dago

80.000 esne
esplotaziotik

23.000 jaitsi gara
eta 15.000 izatera

iritsiko gara

Europan, 2015ean kuotak
zeharo kendu arte. Astakeria
itzeladahori:esneaerrazpro-
duzitzen dutenek itoko dute
merkatua, etamendi inguru-
koak ezin izango du lehian
partehartu.Gainera,gukgero
eta inspekzio eta kontrol
gehiago ditugu, baina edo-
zein naziotatik ekarriko dute
esnea, ondo jakin gabe zer
nolakokontrolakpasadituen.
Teknologia berria saldu dute
eta, ordainetan, esne, haragi
eta zereal merkeak hartu. Ez
dugu etorkizunik.

Baserritarrak beti negarrez
esango lukete batzuek.

Ondo bizi zarete esaten
digute,etanikgaldetzendiet:
Orduanzergatikgarageroeta
gutxiago? Krisia ez da hitz
berria guretzat, eta lan lotua
eta gogorra da baserrikoa,
nahiz eta guk aukeratutakoa
izan. 2006ko prezioa baino
baxuagoa du esneak eta gas-
tuak igo egin dira etengabe.
Eusko Jaurlaritzak eta Dipu-
tazioak ere badute zereginik.
Autopistakokilometrobategi-
teko gastatzen dutenarekin
sektorean gauza asko egin
daitezke. Eta jendea ere sen-
tsibilizatu behar da: bertako
esnea garestia omen da, bai-
na dendatik atera eta kafes-
nea hartzen dute ia bi litro
esneren prezioan.

Akatsaizanzen80kohamar-
kadaniabaserriguztiakesne
behietara dedikatzea?
Inork ez zuen inor behar-

tu, baina Espainian 80.000
esne esplotazio izatera iritsi
ziren eta gaur 23.000 dira;
haragietaraetaardietarapasa
dira asko. Edadetuek ez dute
inbertsiorikegin nahietagaz-
teak,hutsetikhasteko, izuga-
rrizko gastua egin behar du.
Krisiakjarraitzenbadu,15.000
inguru izango gara.

Familia eta kanpoko langile bat aritzen dira lanean Ubegun baserrian. KARKARA
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LABUR

Lepo beteko dira Pagoeta
eguneko bazkariko mahaiak
Mendi ibilaldiarekin,
bazkariarekin, jolasekin eta
erromeriarekin Pagoeta
egun herrikoia antolatu du
Udalak eta herriko plaza
izango da festaren gune
nagusia.

Ekainaren 7an, urtero bezala
ekaineko lehen igandean,
Pagoeta eguna izango dela-
eta, egitarau berezia antola-
tu du Aiako Udalak:
Goizeko09:30ean,ibilaldia

egingo da Pagoeta mendira,
herriko plazatik abiatuta.
Eguerdian, txangoan gas-

tatutako indarrak berresku-
ratzeko, bazkaria izango da
plazan, 14:00etan. Edaria,
parrilla, bazkaria prestatze-
ko beharrezko diren tresnak
etakafea antolakuntzakberak
jarriko ditu, pertsonako euro
bakarraren truke, baina jate-
koa norberak eraman behar-
kodu.220lagunentzakotokia
izango da bertan eta Udalak
ekainaren3raartekoepeajarri
zuen izena emateko, horrela,
herritarrek lehentasuna izan
dezaten. Epeabukatzerakoez

ARRATSALDEKO JOLASETAN BINGOA EZ DA FALTAKO, ZIURRENIK

zen lekugehiagorikgeratzen;
beraz, lepo beteko da plaza
bazkaritarako.
Arratsaldean, berriz, koa-

drilenarteko jolaserdi inpro-
bisatuak izango dira. Bingoa

ere tartean izango da, ziurre-
nik,bazkalostekoohiturabai-
ta.
Izer eta Alabier trikitila-

riekin erromeria izango da
bukatzeko.

MENDIA
Aia-Arantzazu
Aiatik abiatuta, Arantza-
zurainoko zeharkaldia
izango da uztailaren 4an.
Aurtengoa 25. edizioa da
eta kamisetak aterako
dituzte, parte hartzaile
bakoitzari bana emateko.
Izenaematekoazkenegu-
na ekainaren 21a izango
da; Aiako Iturriotzenan
edo Zarauzko Danamer-
ken(Zigordiakalean)egin
beharko da, 20 euro
ordainduta.

KROSA
8. Zarautz-Aia
Aiako eta Zarauzko kirol
elkarteek antolatuta,
Zarautz-Aia 8. herri krosa
izangodaekainaren14an,
igandean.11.315metroko
proba 11:30ean hasiko da
eta izena irteeran bertan
eman beharko da, San
Frantsizko kalean, 10:00-
11:00,5euroordaindueta
gero.
Sariakgizonezkoentzat

eta emakumezkoentzat
berdinak izango dira: tro-
feo bana eta 150, 120 eta
100 euro multzo bakoi-
tzeko lehen hiruentzat.

Parrillak Udalak jarriko ditu, giroa herritarrek. KARKARA

Denboraldiko azkena Aristerrazun
Solano musika eskolakoek
eta Iker, Allur eta Unai
Narbaizak osatuko dute
azken erromeria bereziko
kartela.

Ekainaren7an,denboraldiko
azken erromeria egingo da
Aristerrazunetabereziaizan-
goda, gainera.Hasteko, arra-
tsaldeko 19:00etan, Solano
musikaeskolakodantzari eta
trikitilariek emanaldia eskai-
niko dute. Gero, 19:00etan,
Iker, Allur eta Unai Narbaiza
trikitilariekinerromeriaizan-
go da, 22:00ak arte.
Aurtengo erromeria den-

AZKEN URTEETAN BAINO GAZTE GEHIAGO HURBILDU DA ERROMERIETARA

boraldiak arrakasta handia
izan du, besteak beste, ordu-
tegiaren aldaketagatik. Den-
boraldi honetanhogeitabost
saio izan dira eta momentu-
ko trikitilari aipagarrieneta-
koek hartu dute parte.Betiko
jendea eta jende berria izan
dugu Andatza auzoan eta
azken sasoietan baino gazte
gehiago hurbildu da errome-
riarekin, trikitiarekin eta fes-
tarekingozatzera,etagureohi-
turaksendotzekogogoz,adie-
razi digute antolatzaileek.
Hurrengo denboraldia

urriaren 25ean hasiko da,
igandearekin. 25 erromeria izan dira Aristerrazuko aurtengo sasoian. KARKARA
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Pagoeta eguna

Aiarrok festa zaleak
omengara,edozeinai-
tzakiazbaliatuetaegu-

na geure kontura bota. Kaixo
motel! Ba, bejondeigula! Zer-
bait ospatzeko daukana ez
baitago gaizki eta ospakizu-
naelkarrenkonpainianegiten
bada, hobe.
Gainera, Pagoeta mendi

zaharrarenmagalean jaioeta
bizi garenok, hain etxeko
dugunmendiaren aipamena
eginez, urtean behin festa
egunbatantolatzeaosobidez-
ko deritzot. Aspalditik dato-
rren ohitura da gure herrian
ekainarenlehenengoigande-
an Pagoeta eguna ospatzea.
Goizean mendira igo, hartu
arnasa sakon, hasi gozatzen
etaikusi,antzinakogizaaztar-
nak, megalitiko garaikoak.
Milaka urtetik honuntz gu
bezalakoxegizon-emakume-

ak lur hau bera zapaltzen ari
garela pentsatzeak deskriba
ezinezkosentimenduasorra-
razten dit. Kristau ezauga-
rriak,gurutzetxikiezosatuta-
ko bidea gurutze zuri handi-
raino. Gora iritsitakoan eta
lainoek uzten badute –eguz-
kia puska baterako oporreta-
ra joana omen da– Euskal
Herriarenzatipolitederraikus
daiteke iparretik hegoaldera
etaekialdetikmendebaldera.

ko da, ba? Zain egongo dira
han otordua prestatzen aritu
direnak, elkarrekin bazkaldu
etaarratsaldepasa, festagiro-
an egiteko, soinu eta kantu.
Zarauztarrek ere bere-berea
duteegunhauetaseguruasko
herrira jaitsikodirelaelkarre-
kin arratsaldea pasatzeko.
Hurrengoeguneanlanera:

lana eta jaia jator elkartzen
dakiena ez baita edozein!
Gauzak horrela, badut

eguneroko lotura Pagoetare-
kinetahauxeda: lanetiketxe-
rakoan, Iriondokoerrebuelta
pasaetaberehalajartzenzara
Pagoetamendikogailurraren
aurrean. Gurutze zuri handi
eder bat, Goi-goikoaren iru-
di,besoakzabal-zabalik.Eten-
gabeko ongietorria dario:
Bakea, Ongia eta Onespena
denoi…
.

Mendira igo, hartu
arnasa sakon, hasi

gozatzen eta
ikusi, antzinako
giza aztarnak,
megalitiko
garaikoak

Gurutze zuri handi
eder bat, Goi-
goikoaren irudi
besoak zabal-
zabalik: Bakea,

Ongia eta
Onespena denoi… IXABEL UNSAIN

AIAKO LEHIOA

TXOKOAK ETA JENDEA

Zuhaitzezjositadagodena,ez
dakit zenbat motatakoak.
Kontuz!azeribatedobesteere
azaldu daiteke eta! Perretxi-
koak ere aurki daitezke ba-
tzuetan, badakizu langatik
aurrerajo,berehalaeskubita-
ra hartu bide zidorra, gora
joan eta, ei… onttoa! Kieto
demonio, hau duk hau zorio-
na. Denborazeinenerraziga-
rotzen den.
Baina,herrirajaitsibehar-

Lehen
Jaunartzea
Aurreko igandean, Asentzio
egunean, argazkian
dituzuen haurrek Lehen
Jaunartzea egin zuten; egun
berezia izan zen, dudarik
gabe, berentzat.
Ezkerretik hasita, hortxe

dituzue Maialen Gorostidi,
Unai Uzkudun, Saioa
Sayago, Alex Enparantza,
Aitziber Fernandez, Aritz
Gonzalez de Txabarri, Kepa
Arruti, Lorentz Orbegozo,
Joseba Pagadizabal, Kepa
Orbegozo eta Iñigo
Lertxundi.
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KARKARA TALDEA

Eusko Jaurlaritzak euskaraz-
ko hedabideei zuzendutako
hobekuntza azterketak
–HEHOBA– egiteko diru-
laguntza baliatuz, irakurleek
KARKARAriburuzesatekodituz-
ten iritzi, kexa eta gainerako-
ak jasotzeko erabakia hartu
genuen, 2009. urtea hastera-
ko, aldizkariaren urteurrena
gertu zela-eta.
Topagunea –Euskara

Elkarteen Federazioa– eta
proiektuasortuetaeginduen
Aztiker enpresa bidelagun

hartuta,martxanjarrigenuen
lehen galdeketa urtarrilaren
23an:KARKARAren253.zenba-
kiarekinbaterabanatugenuen
zortzi galderekin osatutako
idatzia.43erantzunjasogeni-

tuen gure bulegoan; postaz
batzuk, eskura ekarrita beste
batzuk eta e-mailez ere bai
bakarren bat.
Telefonozko galdeketak,

berriz, otsailaren 12tik 28ra

bitartean egin zituzten Azti-
kerreko lagunek. Aian eta
Orion erroldatutako 15 urte-
tikgorako5.739herritarziren
galderak egiteko hautagai;
horietatik, zoriz, kale eta ata-
rien hurrenkeran eta sexua-
ren eta adinaren araberako
orekamantenduz, 687ri egin
zitzaien inkesta, ahalik eta
laginzabalenahartuz.186aia-
rrek eta 501 oriotarrek eran-
tzun zuten, jator.
Bi galdetegien kasuan,

herritarrekerakutsitakopres-
tutasunaeta jarreraonaazpi-
marratzekoa izan da.

20 urte egingo ditu KARKARAk aurtengo
sanpedroetan eta herritarrek aldizkariaz
eta web orriaz duten iritzia ezagutzeko
aukera paregabea irudituta, idatziz eta
telefonoz galderak egin genizkien urte
hasieran. Hara hemen horiek emandakoa.

“Ia herritar guztiek ondo
baloratzen dute KARKARA”

Hogei urteko bidean herritar ugari pasa zarete Karkarako orrialdeetatik. KARKARA

KARKARAK 20 URTE | HERRITARREI EGINDAKO GALDEREN EMAITZA
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IDATZIZ
Idatzizko 43 galdeketa jaso
genituenotsailaren13abitar-
tean eta emakumezkoenak
izan ziren horietako gehie-
nak: %60,47. Adinari dago-
kionez, gazteek, helduek eta
nagusiek berdintsu, pareko
erantzun zioten deialdiari.
Aldizkariari buruzko gal-

dera orokorrei erreparatuta,
estimatutako atalen artean,
bertako informazioa ematea
eta gertutasuna estimatzen
diragehien.Herrikokontuak,
elkarrizketak-erreportajeak,
gutunak,Aiakoberrietaargaz-
ki zaharra dira, hurrenez
huren, atalik gustukoenak.
Iritzi artikuluak eta ezpalak
atala dira, ordea, gutxien ira-
kurtzen direnak. Publizitatea
gehiegizkoa dela ere uste du
hainbatek.
Iritzi editorialakereeman

duzeresanik:politikaetaesko-
lagaietan inpartzialtasunfal-
ta erakusten duela KARKARAk
adierazi baitute 7 lagunek,
hau da, %16ak.
Iradokizunugarierebildu

ditugu:besteakbeste,Herrian
galdezka berriz egiteko, gaz-
teentzako txokoa eta euskara
ikasten ari direnentzako tar-
tea eskatzen zaizkigu. Zati
bateanbadaere,KARKARAgaz-
telaniaz egiteko eskaera ere
jaso dugu.

TELEFONOZ
Telefonozko galdeketak eus-
karaznahizerdaraz–telefonoz
bestaldekoak nahi bezala–
egin zituen Aztiker enpresak,
otsailaren 12tik 28ra bitarte-
an.
KARKARAren ezagutza eta

irakurtzeko ohitura izan zen
aztertu zuten lehen gaia.
Horrela jakinduguOriokoeta
Aiako ia herritar guztiek
(%99ak) ezagutzen dutela
aldizkaria; horietatik %91,3k
irakurriedogainbegiratudue-
la inoiz;etabostetik lauherri-
tarrek baino gehiagok azken
zenbakia ere irakurri duela.
Txostenarenarabera,adin

tarte guztietara indartsu iris-
ten da KARKARA, baina gazte-
ekhobeto ezagutzendute eta
gehiagoirakurtzendute.Aipa-
garria da, baita ere, erdaldu-
nen eta elebidun hartzaileen

–euskaraz ulertu bai, baina
hitz egiten ez dutenak– arte-
an lortzen duen arrakasta,
euskara hutsean izanda ere,
horietako gehienek ezagu-
tzen eta irakurri izan baitute
aldizkaria. Gainera, euskara
sustatzeko KARKARAk egiten
duen ahalegina eskertzen
duteetaeuskalkulturarahur-
biltzen dituztela sentitzen
dute.
Aldizkariakmerkatuzaba-

la duela ere erakutsi dute
datuek: ikasketamaila,sexua,
adinaedozeindirelaere,pare-
ko irakurtzen baitu jendeak
KARKARA.

SARBIDEA
KARKARArenzenbakibat,batez
beste, zenbat jendek irakur-
tzen duen ere aztertu dugu
egitasmo honekin. Inkesta-
ren emaitzen arabera, herri-
tar guztiak kontuan hartuta,
%82,1ekoa da gure aldizka-
riaren sarbidea. Elebidunen
artean, hau da, euskaldunen
arteanegingobalitz,%84,8rai-
noigokolitzatekekopuruhori.
Bestalde, Aia eta Orio, bi
herriak konparatuz, sarbide
handixeagoa dugu Orion.
Kulturkontsumoaribegi-

ratuta, berriz, elebidunen
artean, euskarazko telebista
eta irratia ikusteko eta en-
tzuteko joera dutenek gehia-
go irakurtzen dute KARKARA.
Egunkarien irakurleen

bostetik laukbaino gehiagok
irakurtzenduKARKARA;baina,
Urola Kostako Hitza eta
Berriakoiairakurleguztiekira-
kurrizutengurealdizkariaren
azken zenbakia.

IRITZI OROKORRAK
KARKARA inoiz irakurri duten
Aiako eta Orioko herritarrei
aldizkaria 0tik 10era balora-
tzekoeskatuta,osoongia(7,7)
eman diote, batez beste: 610
lagunetatik 4k bakarrik utzi
dute gutxi jarrita; nahikoa
emandiote6herritarrek;ongi,
39k;osoongi,455ek;etabikain
merezidu106irakurlereniri-
tziz. Aldizkaria bi herrien-
tzako gauza ona dela diote
inoizirakurriedogainbegiratu
duten guztiek.
KARKARArenfuntsezkohel-

buruetako bat da aldizkaria

gehiagok batuabainogipuz-
keraerabiltzeanahiagoluke.
Batuarekikoapustua%3,3ak
besterik ez du egiten eta
oraingo estilo berarekin,
batuaz, baina gure herrieta-
ko hitzak lehenetsiz, %6k
jarraituko luke.
Diseinuari dagokionez,

elkarrizketatutako iaguztiek

irakurle guztientzat irakur-
terrazaizateaetatxostenaren
arabera,badusariagureaha-
leginak. Irakurle gehienek
(%77,6k) inolako arazorik
gabeulertzendutealdizkari-
koeuskara.Orohar,zailtasun
handiagodituzteirakurtzeko
oriotarrek aiarrek baino.
Bestalde, erdiak baino
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(617tik 598k) gustuko dute
egungo diseinua eta egokia
iruditzen zaie testuak aur-
kezteko modua 600 laguni.

OBJETIBOA ETA PLURALA
Albisteakobjetibotasuneztra-
tatzenditugu 516herritarren
ustez eta 466k aldizkari plu-
raltzat dute KARKARA. Iritzi

berekoak ez diren irakurleen
artean, ezker abertzalearen
alde egiten dugula dio ia
erdiak; EAJren alde ia beste
erdiak, eta gainerakoek ez
dute garbi zeinen alde. Eran-
tzunbatbainogehiagoeman
zuen jendeak.
Herriko Udalari emanda-

kotrataerarekinereadosdago

IDATZIZKO GALDETEGIETAN JASOAK

GEHIEN GUSTATZEN ZAIZUNA

“Albiste eta gai interesgarriak lantzen dira
eta gertutasunarekin. Beste era batera
esanda, herritik oso hurbil sentitzen da.
Bestalde, preziorik ez du Jokin
Salsamendiren Moila bazterretik iritzi
atalak”

“KARKARAtik gehien gustatzen zaidana
diseinua da; hala ere, barruan aldaketa
batzuk egingo nituzke. Web orria ere ondo
dagoela esan behar dut”

GUTXIEN GUSTATZEN ZAIZUNA

“Gutunen atalari hainbatek ematen dion
erabilera. Tristura sortzen zait herriko
horrelako aldizkari batean batzuen
kontrako –beti kontran izaten dira, edo ia
beti– irainak eta informazio manipulatua
ikusteak”

“Zerbait erdaraz jartzea gustatuko
litzaidake. Uste dut hona bizitzera etortzen
garenok eta aldizkariko bazkide garenok
ere badugula zerbait ulertzeko eskubidea”

“Azken bizpahiru urteetan asko jaitsi da
KARKARA. Gaztetu nahi izan duzuela ematen
du, baina aldizkaria arindu egin duzue.
Orain gutxiago irauten dit, interesa galtzen
ari den seinale”

BESTELAKOAK

“Azkenaldian, etxean jaso ez eta kultur
etxera joan behar izan dugu jasotzera”

“Politikan gehiegi sartzen dela uste dut.
KARKARAk inpartziala izan behar du eta
politikaz hitz egin behar badu, alderdi
guztiekin izan dadila”

“Ondo legoke euskarazko idazkera
ikastaroa egiten duten lagunei idazteko
orrialdeak eskaintzea. Horretarako
mailakatutako testuak prestatzea eskatuko
nuke; hala nola, ipuinak, narrazioak…”

KARKARA
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irakurleen gehiena (%84,8).
Kontra aritzea leporatzen
digutenen (%8,1) eta alde ari
garela (%7,1)esaten dutenen
balantza ere orekatua da.
Objetiboak ez garela diote-
nek, Aian udalaren aldeko
jarrera eta Orion kontrakoa
dugula diote.

ATALEZ ATAL
Gutunak, kirolak, elkarrizke-
tak, Aiako albisteak, herriko
kontuak eta iritziak dira ata-
lik gustukoenak irakurleen-
tzat. Gutxien baloratutakoen
artean daude, bestalde, Aia-
ko leihoa,publizitatea,herri-
tarra eta zoritxarrak.
Diseinu orokorrari begi-

ratuta, dena gustatzen zaiela
adierazi dute KARKARA inoiz
irakurri duten gehienek
(%21,7k), eta, orokorrean,
argazkiek pizten dute intere-
sik handiena.
Bestalde, idatzizkogalde-

ketan agertu bezala, infor-
mazioa jasotzeko gertutasu-
na azpimarratu dute irakurle
askok (%17k).
Aldizkaritik gutxien zer

gustatzen zaien galdetuta,
berriz, irakurleen bi herenek
dena dagoen bezala utziko
luketela erantzun zuen.
Atalen artean, kirola eta

iritzia dira irakurlea gutxien
erakartzen dutenak.
Iritzi negatiborik gehien

politika gaiek biltzen dute,
%6,9k politika gehiegi ager-
tzen dela uste baitu. Horrez
gain, Aiako albisteak ere gu-
txitu beharko liratekeela dio
%3,2k; KARKARA euskara hu-
tseanizateaezzaiogustatzen
%5,8ri; eta kexak eta kritikak
gauzadesegokiakesatekoera-
biltzen direla, %2,4k.

ARGAZKIAK, AURRENA
KARKARA eskuartean lehen
aldiz hartzean, azala begira-
tu eta gero, argazkiak begi-
ratzenditu, batez ere, irakur-
leak.Gutunentarteaetortzen
daondoren.Gaieibegiratuta,
tokiko albisteek pizten dute
interesik handiena. Zerbi-
tzuetako informazioa ema-
teaetatokikojendeaagertzea
ere gustuko dute irakurleek.
Politika da, bestalde, interes
gutxien sortzen duena.

Artikuluetan,berriz,argaz-
kiei lotutakoak dira gustuko-
enak, berriz ere: argazki bil-
dumak… eta idatzizkoetan,
formatulaburrasaritzendute,
erreportaje eta elkarrizketa
luzeei balorazio eskasena
emanez.

KARKARANORK ARGITARATU
Inkestaren arabera, galdetu-
takoen %88,7k ez daki nork
argitaratzen duen aldizkaria
eta dakitenen artean,Udalak
argitaratzen duela uste du
%12,9k. Erantzun zuzena 43
lagunek eman dute.

Finantzaketaz galdetuta,
iraurleen%77,1KARKARAetxe-
an jasotzearen truke ordain-
tzeko prest dago. Bestalde,
erakunde publikoek KARKARA
diruz lagundubehar luketela
uste dutenen artean (%98,9)
bostetik lauk udal erakunde-
ek diru gehiago eman behar
lioketela uste du.

KARKARA.COM, ESKAS
Egindakoazterketak internet
urruti samar geratzen dela
adierazi digu, elkarrizketa-
tuen ia erdiak ez baitu inoiz
erabili. Erabili dutenen arte-

an erdiak baino gehiagok ez
du inoiz karkara.com atarira
jo; hilean behin gutxienez,
begiratu du %21,8ak eta
%12,7ak astean behin.
Gaurkotasunadaweborri-

ko aipagarriena erabiltzaile-
enustezetaataleidagokienez,
argazkiak eta jendearen iri-
tziak begiratzen dituzte
gehien. Kontrako aldean, iri-
tzi iraingarriak eta batzuek
ematendiotenerabileradese-
gokia da gehien aipatutakoa.
Foroakerezerhobetuabadue-
la agerian utzi dute erabil-
tzaileek.

KARKARA egiten duen taldea. Ez gaude denak; baina gauden guztiak gara. KARKARA



IRITZIA 17KARKARA | 2009ko ekainaren 05a

Gaziak eta gozoak

2004kourriaren4a:04-05
ikasturtea, 173. zenba-
kia, Eneritz, Jabi, AnaG,

Pat, Miren, Ana I, Jon, Eli,
Nerea, QuarkXPress… eta
lehenegunakeragindakoner-
bioak, kiloka. KARKARAn lur
hartunuenegunazhorixedut
gogoan.Zenbakibatzukjoan-
go ziren lasaitu eta lantokian
erososentituaurretik.Lanto-
kiandiot,lanpostuaetabolun-
tarismoa bereizi nahi nituz-
keelako. Izan ere, KARKARA
boluntariobatzuksortuzuten,
haietakozenbaithordabiltza
oraindiketaniksoldatabaten
truke sinatu nuen kontratua.
Zuetako gehienok bezala,
adiskide.
Bainalastersentitukonin-

tzenproiektuarenparte.Hon-
daralebatOriokohondartzan,
baina parte. Lehen buruko
minak ere laster iritsiko ziren
etalankidefidelizangonituen
bulegokogiltzabueltatunuen
egunera arte. Horrela jabetu
nintzen KARKARAk benetan
duen balioaz; sorpresa atse-

senide batek Korrika 15aren
hariraargitaratutakoportadak
EAJrekin genuen konplizita-
te portada berberak ezker
abertzalearihauspoaematen
ziola esan zidan beste hura;
zinegotzi batek Udalarekin
zerikusiazuenalbisteoroargi-
taratu aurretik berari eraku-
tsigeniezaionexijituzematen
zigun matraka; KARKARAren
ildoaaldatukonuenarenitxa-
ropena azaldu zidan haren
komentarioa…Hori izanbai-
ta KARKARAn bizitakoaren
alderdi itsusia: egindakoa
etengabe epaitua izanaren
sentipena. Alde guztietatik.
Baina on askoak ere izan

dira: Lokok dozena erdi zer-
beza oparitu zigunekoa, Er-
tzako Pilar Lore eta biontzat
oparitxobanarekinazalduzi-
tzaigunekoa, noiz edo noiz
idatzitakoengatiktartekajaso-
takokritikagozoak,zenbaiten
irribarreaketaanimoak…eta
garrantzitsuena,herriahobe-
to ezagutu eta herritar asko
deskubritu izana.Herri bere-

“KARKARA
boluntario batzuk

sortu zuten,
haietako zenbait
hor dabiltza

oraindik eta nik
soldata baten

truke sinatu nuen
kontratua. Zuetako
gehienok bezala,

adiskide”

PATXI URANGA

KARKARAKO LANGILE OHIA

kobiztanleakbesterikezziren
asko ezagutu eta haietako
askorenbalioaz jabetu izana.
Onerako eta txarrerako. Hori
guztia eta gehiago eman dit
KARKARAk bertan izan naizen
artean, nik KARKARAri baino
gehiago, seguruenik, nahiz
etasaiatunintzennuenaema-
ten, arrasto positiboa uzten.
Lortuotenuen?Auskalo,bai-
naaskietasoberanzaithorre-
kin.
2008koirailaren17a:08-09

ikasturtea, 245. zenbakia
inprentarabidaliberria,nekea
buruan, agurrak dakartzan
sentimendu gazi-gozoak,
zakukada bete bizipen etxe-
ra eta aldizkari txiki hau osa-
tzen dutenei nire esker ona.

ginak, ez hain atseginak, hitz
politak,ezhainpolitak,pozak
etaburukominak tartekatuz.
Luze, luzeegi joko luke

erdiak aipatzeak, asko ahaz-
tuak ditut jada, baina badira
betiko iltzatutageratuzaizki-
danak: Udalari egurra eman
behar geniola esanaz erdi
garrasikaetorrizenemakume
polemiko haren bisita desa-
tsegina (askotan etorri zen);
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NIRE HONETAN

KARKARAK 20 urte
betetzen dituela eta,
gure aldizkariari

buruzko azterketa sakona
egin du Aztiker enpresak
eta, emaitzak ikusita,
gustura, oso gustura
egoteko arrazoiak
baditugula iriditzen zait.
Datu asko dira

azterketak eman dizkigunak
eta, zalantzarik gabe, oso
baliagarriak izango zaizkigu
gure lana hobetzeko; baina
nire zutabe honetan ez dut
datu horien analisirik egin
nahi, baizik eta aprobetxatu
nahi dut egokiera hau zuei
guztiei –aiarrei eta
oriotarrei– eskerrik beroena
emateko. Azterketa egiteko
momentuan erakutsi
duzuen prestutasuna eta
jarrera ona azpimarratu
dizkigute behin eta berriz
Aztikerrekoek eta esan
digute, KARKARAren izenean
deitzen zutela esan orduko,
parez pare zabalik aurkitu
dituztela ateak.
Hogei urteko bidea egin

dugu elkarrekin eta ezagun
da ‘etxeko’ bihurtuta
gaudela zuetako gehien-
gehienentzat. Bagenekien
lehendik eta orain berriro
erakutsi diguzue. Zer
gehiago eska dezake gurea
bezalako herri-
komunikabide batek? Oker
eta guztiekin ere etxekotzat
hartu gaituzue, gozo, eta
hori bezalako oparirik ez da
guretzat.
Mila esker.

Etxeko
bihurtuta

ANA G. DE TXABARRI

No mames, wey!

Ahoa tapatzeko mas-
karak, Osasunerako
Mundu Erakundea-

renarriskueneskalan5.mai-
la, klaseak eten, museo, an-
tzoki, zine zein edozein toki
publiko erabat itxi…Orain-
dik oilo-ipurdia jartzen zait
orainhilabeteinguruhemen
Mexikon bizitu genuena
oroitzen dudanean.
Gogoan dut dena hasi

zen eguna. Osteguna zen,
gaueko 00:30ak inguru,
gurutzegorriannengoenean
asma atake baten ondorioz.
Medikuakhonelaesanzidan:
zortea duzu, bihar gutxie-
nez ez duzu unibertsitatera
joan beharrik, klaseak eten
dituzte influenzaren ondo-
rioz! Eta ni, nola ez, gustura
ateranintzenospitaletik,zer
gertatzen zen guztiz ondo
ulertu gabe. Hurrengo egu-
neanhasi zen, ordea, kaosa.
Arratsaldeko 17:00etan jaso
nuen unibertsitateko lagun
baten deia Calderon presi-
dentearen hitzak telefonoz
eman nahian. Arriskuan
geundela, Osasunerako
Mundu Erakundeak alerta
piztu zuela, brote baten
aurrean geundela, klaseak
maiatzaren 6 arte eten zire-
la…
Egia esan, hori entzun

nuenetik maiatzaren 6ra
bitartean –hau da, 10 egun
inguru– bizitu nuena ezin
dutguztizondooroitu.Seku-
laeznintzenhorrelakoshock
egoerabateanaurkitu.Egun
batetik bestera amets eder
batizatenarizenainoizahaz-
tuko ez dudan amesgaizto

bihurtu zen: nirekin batera
Mexikoraikasteraetorritako
jende asko etxera itzultzen

hasi zen, egunero jasotzen
genituen familia zein uni-
bertsitatearen deiak, zer
moduz geunden jakiteko,
etxean sartuta kuarentenan
egon behar izan genuen…
Denaazkarregipasazen,

hasieranhamabilagungine-
nak lau izatera pasa ginen
konturatzerako .Azkenagur
expressak, malkoak, deso-
rientazioa, estresa… Eta
bitartean,kaleanbi iritzi.Gu
bezalaguztiaexageraziobat
zelapentsatzenzutenak,bel-
durrikezzutenak,denaegun
batetik bestera pasako zela
ziur zeudenak. Eta guztiz
aurkakoak, hau da, gober-
nuakgauzaaskoezkutatzen
zituela pentsatzen zutenak,
esaten zutena baino grabe-
agoa zela gauza konbentzi-
tutazeudenak,paranoikoak.
Baina bat edo bestea pen-
tsatu, argi zegoen: inork ez
zuen gobernuaren hitza
sinesten.
Horregatikgeratunintzen

hemen etxera itzuli gabe.
Guztiaosoarraroaegitenzi-
tzaidalako, ez zitzaidalako
buruan kabitzen mundu
mailako kaosa sortu ostean
egun batetik bestera dena
konponduko zela pentsatze
hori. Eta harro nago geratu
izanaz. Bost hilabete dara-
matzatmundukohiririkhan-
dien eta kutsatuenetakoan
etadenetikbizitudut:metro
bagoien leherketa, 5.9ko bi
lurrikaraindartsu,ditxosoz-
ko gripe porcina…Baina ez
dutetxeraitzultzekogogorik.
Azkenbatean,egiada:Mexi-
ko majiko!

Mexikora ikastera
etorritako jendea
etxera itzultzen

hasi zen…
kuarentenan egon
behar izan genuen
etxean sartuta

Ez zitzaidan
buruan kabitzen
honelako mundu
mailako kaosa

sortu ostean egun
batetik bestera

dena konponduko
zela pentsatzea

GARAZI URRETABIZKAIA

IKASLEA

ADARRETATIK HELDUTA



IRITZIA 19KARKARA | 2009ko ekainaren 05a

Tolosako bixiguk

Igandean moila bazterrautzietaOriangoraTolosara
joan nintzen bazkaltzera.

Etazeikusikoetaijitoanonahi!
Aurrena Goenkale kendu

ziguten.OrainBixigueguna…
zer eramango dute hurrena
tolosarrek? Barra berria?

Arraun kluba? Auskalo!
Txantxaktxantxa,halaere

turismoa bultzatzeko estra-
tegia horiek ez dakit ez diren
zirkomediatikohutsbihurtu.
EzdakitBisiguEgunaksortzen
duengastuaadinako irabazi-
rikematendionherriari.Dena
den,turistaaurkiaspertukoda
eta atera beharko dira beste
egun batzuk. Sagardoa usur-
bildarrek hartu zuten, txako-
linaetalapakgetariarrek,ber-
dela Mutrikun, txuleta eta
babarrunaTolosan…Konpe-
tentzia handia inguruan.

Baina bada gai bat gure-
gurea, benetan oriotarra eta
turistarentzat ezezaguna.
Garaizaharretakoofizioa,gaur
egun gainbehera egina, bai-
natradiziohandikoa:kontra-
bandoa.

Johnnie Walker whiski
botilak jarri daitezke plazan

JOKIN SALSAMENDI

MOILA BAZTERRETIK

salgai eta Winston tabako
pakete gorri-gorriak, arrano
eta guzti. Errioan Marlboro
kartoiez betetako kartoizko
kaxak aska daitezke marea-
goran eta motorren erakus-
keta egin daiteke kaian. Gai-
nera, iluntzean, marea bete-
takoan, moila bazterrean
deskargatu ditzakete estra-
perlofardoaketaerakutsinola
oriotargazteekbetetzenzituz-
ten kamioiak bixi-bixi. Edota
zigarrobustiaknolalehortzen
ziren, edo antxotarako sarea
boteaz ze tabako harrapake-
takegitenziren.Denaagerian
eta dena anonimo.

Hor Orioko tradizio gar-
bian oinarritutako ekitaldi
historiko antropologikoa.
Seguru herria beteko litzate-
keela tabako eta alkoholean
oinarritutako festan eta sal-
menta ugari egingo zirela.

Ez dakit Bisigu
Egunak sortzen
duen gastua

adinako irabazirik
ematen dion

herriari…turista
aurki aspertuko da
eta atera beharko
dira beste egun

batzuk

Baina isil-isilik, bolo-bolo
zabalduz notizia horrenbes-
te prentsa, irrati eta protago-
nismorik gabe. Seguru herri-
kotabernaketajatetxeakbete-
koliratekeela.Segurunegozio
asko itxiko liratekeela. Segu-
ru… baina jakina…BEZik
gabe…IVArik gabe alegia!
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Etengabe zapaltzen gai-
tuensistemapatriarkalbaten
menpe bizi gara, eta, hori
aldatu nahi badugu, horren
jabe izan behar dugu. Jen-
darteberribateraikitzebide-
an antolatzeko konpromisoa
hartzea ezinbestekoa da eta
feminismoa eta emakumeen
eskubideen aldeko borroka
aurrera eramateko espazioa
izan daiteke gaztetxea. Sor-
tuko den leku berri horretan
harreman eredu berriak lan-
dubeharkodira, baina erres-
petuan eta berdintasunean
oinarritutakoharremanakiza-
teko, guk guztiok gure parte-
tik jarri beharkodugu; landu,
ikasi eta hezi egin beharko

dugu. Gaztetxean ere, emaku-
meon aldarrikapenak present
egon daitezela, oraindik orain
gure egoera ez baita batere ona.
Gaztetxeak parekidetasune-

an oinarritutako jendarte eredu
berria lantzeko aukera emango
digu. Horretarako, emakumeok,
gazteok eta herritarrok jaiki, eta
lotu gaitezen gaztetxe berrira!

EIDER SALEGI

(ORIOKO XALTXERAK-EKO KIDEA)

Kofradia ondoan
bidea moztuta
Oriokduengauzarikonenetakoa
da errioaren bi aldeetan, hon-

dartza aldera edo Ortzaika
aldera, ur ertzean paseoan
ibiltzekodagoenaukera.Hori
zoragarria da. Herri gutxik
daukatehorrelakoaukerarik.
Baina ume-kotxearekin

ibiltzengarenontzat,batzue-
tanezinezkoaizatendapaseo
horiosorikegitea,puntubeltz
bat dago herriaren erdi-
erdian, justu arrantzaleen
kofradiaren aurretik. Han,
askotan,autoenbideamuga-
tzenduen katearen eta errio-
aren artean kamioi, furgone-
ta eta automobil asko egoten
da aparkatuta, lan orduetan
bezala lan orduetatik kanpo,
baitaastebukaeretanere.Eta
plaza aldetik ume-kotxeare-

kingoazenokautomobilen
bidera atera behar izaten
dugu, non eta justu auto-
mobilek kurba estua egin
behardutentokian.Horre-
la ibiltzea arriskutsua da
oso.Gero,kofradiakoarku-
peetansartzeaereezinez-
koa izaten da batzuetan,
aparkatutako autoek ez
dutelakotokirikuzten,eta
Leundaneko karkaratik
joan behar izaten dugu.
Ez al daukagu eskubi-

derikinguruhorretanerrio
ertzean ibiltzeko? Orioko
Udalak ez al luke zerbait
eginbehararazohorikon-
pontzeko?

J.P.
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1953ko Orioko arraunlariak

Arraunlariak dira
argazkian agertzen
direnak, 1953an

Orioko traineruan eta
trainerillan ibiliak.
Urte hartan (ere)

Kontxako bandera irabazi
zuten, eta horrelakoetan
ohikoa izaten omen zen
jatetxeek eta tabernek
txapeldunak gonbidatzea
eta bazkari ederrak
eskaintzea. Antza, egun ere
eusten zaio ohitura horri.
Ez dugu lortu jakitea

non, baina omenaldi
horietako batean egindako
fotoa da goikoa.
Atzean zutik, ezkerretik

eskubira: Alejandro Oliden,
Inazio Sarasua, Bautista
Oliden, Aiako Azkue
baserriko semea, Patxi
Urdangarin eta Joxe Muxika.
Erdi makurtuta: Antonio

Oliden, Klaudio Etxeberria,
Bixente Zunzunegi,
Bixentiko Elizondo eta
Antonio Oliden.
Aurrean makurtuta: Joxe

Garate, Rafael G. de
Txabarri, Joakin Fresnedo,
Manuel Muxika eta Esteban
Azkue.

ARGAZKIA: ARTXIBOKOA

INFORMAZIOA:

RAFAEL G. DE TXABARRI

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

Krisia, krisia eta krisia.
Azkenaldian, besterik
aditzen ez dugun

hitza da gure inguruan.
Telebistan ez bada, irratian,
irratian ez bada etxean,
etxean ez bada kalean…
Eta gezurra badirudi ere,

aurtengoan, hitz hori,
udako hiztegiaren zati
bihurtu da dagoeneko. Asko
eta asko izango baitira
udako oporrik gabe
geldituko diren pertsonak.
Eta horrek, turismoan,
eragin zuzena izango du,
zeren udako oporretako
diru sarrerak, asko
murriztuko dira.
Gainera, adituek

diotenez, arazo horren
konponbidea, nahiko urruti
dago, zoritxarrez.
Hala ere, dena ez da

beltzez margotu behar,
zeren uda aprobetxatzeko
mila modu daude, eta
hondartzara joateko
ordaindu behar ez den
bitartean, ez dago zertan
arduratu.

Krisiaren
eragina udan

EDURNE KARRERA |

DBH 4. MAILAKO IKASLEA

ZarauzkoRockumenta-
len bigarren zikloa
martxan da eta izen

egokia du, dokumentalek,
zuzenekoek eta argazki era-
kusketakgaraibatekorock’n
rollakegungomusikanduen
eraginaikustekomodupare-
gabea baita.
Ekainaren19rabitarteko

ostiraletan,22:00etan, doku-
mental bana emango dute
Mode lo Zineman eta ,
00:00etan, zuzeneko kon-
tzertuekin gozatzeko auke-
ra izangodaTarin tabernan.
29an, musika garaikide-

arenoinarritzathartzenden

Manchesterreko Joydivision
talde ezagunaren inguruko
dokumentalaikusinuen.Tal-
dearen historia baino, Ian
Curtisabeslariakbereburuaz
besteegitearenustezkoarra-
zoiak zirenfilmarenoinarri,
eta zeharo harritu ninduen
ezinegon horiek ikusleari
transmititzeko filmak duen
indarrak.
Egunberean,Capsula;bi

argentinarrek Bilbon sortu-
tako taldea. Kontzertu
amaierantaldearenagerral-
dia definitzeko erabili nuen
hitzbakarhorierabilikodut:
latza! Beste behin ere, ez

zidaten hutsik egin.
Ekainean, Neil Youngen

CSNY déjà vu, The sex pis-
tolsen The filth and the fury
eta Itoizen inguruko doku-
mentalaizangodiraetakon-
tzertutan Krell, Discipulos
de Dionisos eta Alligators.
Ekainaren21aarte,Rockaren
aztarnak Zarautzen argazki
erakusketa ere izango da
Photomuseumean.
Bejondeielaguztiaanto-

latu duten I love rock elkar-
tekoei, tartean Javier Ibar-
guren oriotartuari, rocka
hainbeste maitatzeagatik.
MIKEL ARANZABAL

Argazkian antzematen ez bada ere, Capsulak jotzen zuen bitartean jendez lepo zegoen Tarin taberna. KARKARA

Rockumentalak: rock´n roll
zaharra egungo bizipenetan
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“Baserrian ez gara
kalean bezala
ohitu. Baserrian
beti izaten da lana
eta horrek pertsona
gogorragoa egiten
zaitu.”

NEREA AMILIBIA
Korrikalaria
Sasoian
2009/05

“Mundialera
joateko domina bat
eskatzen du
Espainiako
Federazioak. Bi
txapelketa ditut
ekainean eta
bietako batean
lortzea espero dut,
inolako dudarik
egon ez dadin.
Domina lortu
beharra daukat.”

OIANA BLANCO
Judoka
Diario Vasco
2009/05/22

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Maiatzaren 31n
Kukuarri eguna ospatu
genuen oriotarrok,
gurutzea jarri izanaren
60. urteurrenarekin
batera, eta ekainaren
7an, berriz, 124.ez,
Pagoetakoa izango da
Aian.Urtero egun
bereziak izaten dira bi
horiek, batez ere
mendizaleentzat, berek
baitiramendiari eta
gurutzeei bisita
gehien egiten
dizkietenak. Zelaiak eta
belarrak garbitu,
hamaiketakoa prest…
Berdin da urtean behin
bakarrik bertaratzen
bazara ere, eskuzabal
hartuko zaituzte.

Boluntarioak
aurkitzea hain zaila den
garai hauetan, zorionak
hori dena antolatzen
duzuenei.

Boluntario
prestuei

Eki Arregi Iribar
Hangoetahemengobazterrakezagutzekogogozetorridamun-
dura Eki Arregi Iribar. Izan ere, espero baino 15 egun lehena-
go jo zuen Jaione amaren atea eta, aita Aitorren baimena ere
jasota, maiatzaren 17an jaio zen.
3,2 kilo eta 49 cm-rekin, etxeko protagonista handi bihur-

tu da txikia. Gurasoak ere txoratzen daude, oraingoz behin-
tzat jan eta lo, negar malkorik gabe egiten duela eta semeak.
Zorionak hirukote!
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Dylan Rodriguez Perez,
Orion, maiatzaren 20an.
• Ander Irigoien Azkurra,
Orion, maitzaren 19an.

• Ez da hildakorik izan.

EZKONDUTAKOAK

• Alberto Crespo
Furundarena eta Amaia
Graña Ferradares, Orion,
maiatzaren 30ean.
• Vanessa Fernandez
Fernandez eta Josemari
Agirre Urbieta, Orion,
maiatzaren 30ean.

Eskela edo urteu-
rreneko gogoanga-
rria KARKARAn jarri
nahi baduzu, deitu
gure telefonora:
943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

Inazio Sarasua zenak kon-tatzenzuenbehinzerger-
tatu zitzaion mendian

zebilen baserritar bati: guar-
diazibilbatekintopoegin,zer-
bait esan beharra sentitu eta
haizia harro; guardia zibilak
orduan: no, no tengo tabaco.
Biek ere hizkuntza bakarra
zekitenetatxapelokerrakhau-
xe ulertu zuen: hay zigarro?
Grazia egiten du bitxikeriak.
Elkarri ezin ulertu hori,

eskolaneregertatzenzenmai-
su-maistra eta ikasleen arte-
an. Behin Orioko eskolan bi
haureztabaidabizianariziren:
bai,ba,noskibatek eta ez,ba,
noskibesteaketa,halakobate-
an, maisuak ¿pero qué estáis
hablando, en ruso o qué?
Zenbat aldiz ez ote zaie

gertatu Orioko arrantzaleei

Bermeokoekin hizketan hasi
etaelkarripiperrikezulertzea?
Nik halaxe erantzun nion,
aspaldi,bizkaierazberbaegin
zidan lehenengo pertsonari,
harkzelan?galdetuzidanean:
ez,ezdetlanikegiten.Ba,garai
bateanantzekoagertatzenzi-
tzaien Bilbora estropadara
joaten ziren oriotarrei. Nik
askotanentzunizandiotgure
aita zenari, Bizkaiko jendeak
zer oihukatzen zien Orioko
arraunlarieiestropadan:Orio
keta!Orioko jendeak ez zuen
ulertzen zer esan nahi zuen
keta horrek.
Nikneukereeznekien, iaz

hondarribiar baten artikulua
irakurri etaharenharitik esa-
nahia argitu nuen arte. Hon-
darribiako estropada egune-
an,hangojendea,herrikotrai-

neruakbertakoestropadaira-
bazita,pozarenpozez,kanta-
rizebilenbat,bi,hiru,lau,bost,
sei, zazpi, Hondarribik, hori
hori, irabazi bandera. Berak
horrela ulertzen omen zuen
kantahasieran,bainahamai-
kagarrenaldizentzunda,kon-
turatu zen bestela zela:Hon-
darribik Oriori irabazi ban-
dera. Hori irakurri nuenean,
bururatu zitzaidan zer zen
Orio keta hura: bizkaierazko
ori ok eta (horidoketa).Hori-
xezen,besterikez,bizkaieraz.

IÑAKI ITURAIN

1930 inguruan Gernikara joan ziren herriko gazteak egun pasa. Han ere esan ote zieten, ba, Orio Keta? I. ITURAIN

Orio Keta! Bilboko estropadetan



HERRITARRA 25KARKARA | 2009ko ekainaren 05a

“Euskara ikasteko ere
baliagarria izango zait niri”
Solozabal autoeskolako
irakaslea da Begoña Orion.
Autoeskolako irakasle
izateko zer egin behar den
eta, bide batez, euskarazko
eskola teorikoak emateko
nola moldatuko den
galdetu diogu, badajoztarra
baita.

Noiztik ari zara gidabaime-
nerako eskola teorikoak
ematen?
Iazkoirailetiknabilhemen.

Gidapraktikako irakasle izan
nahi dut eta, helburu hori
dutengehienakbezala, esko-
lateorikoakemanbeharazter-
ketakprestatubitartean.Auto-
eskolan inor ez dabilenean
denbora libre asko izaten da
etaosoondodatorkiguazter-
ketetarako prestatzeko.

Zereginbeharda,bada,gida
praktika eskolak emateko?
Oposizioak egitea bezala

da. Plaza mugatuak daude,
beraz, azterketaosozaila iza-
ten da. Atari proba bat egin
behar da lehenengo, autoes-
kolanegitendirenazterketak
baino pixka bat sailxeagoa
izatendanormalean,etagero
praktiko bat egin behar da.
Hori gaindituta, hiru ebalua-
ketako kurtsoa egin behar da
zazpi ikasgaiekin:psikologia,
trafikokoikurrak,pedagogia…
denetik ikastenda.Hiruhila-
betez praktikak egin behar
dira gero eta lortzen duzun
notaren arabera toki batean
edobesteanikasiaukeradeza-
kezu. Lehen ez, lehen dena
Madrilen egiten zen, han
bakarrik.
Aurten, esaterako, inoiz

bainojendegehiagokemandu
atari probarako izena, krisia
delaetaCEAC,CCCetahorre-
lako lekuetaneskaintzabere-
ziak egin dituztelako. Hori
dela eta, aurtengo azterketa
ohikoa baino askoz zailagoa

BEGOÑA BAILYN | SOLOZABAL AUTOESKOLAKO IRAKASLEA

izan da eta oso jende gutxik
gainditudu,galderabatzukez
baitzirenliburuetanereager-
tzen. Ondorioz, manifesta-
zioakantolatudira,motaguz-
tietako mobilizazioak… eta
Trafiko Zuzendaritza Nagu-
siak azterketa berriz egitea
erabaki zuen, lehen egiten

zenaren modukoa. Hala ere,
ez zuen gipuzkoar bat berak
ere gainditu. Eusko Jaurlari-
tzak ere egiten ditu hautake-
ta probak eta, ikusi ahal izan
dudanez, askoz errazagoa da
gainditzeko.Hurrengourtean
horretara aurkezteko asmoa
daukat.

Gurean euskaraz
irakasteko

konpromisoa hartu
bada, hala izango
delakoan nago,

baina ez dakit nola
moldatuko naizen

Leku batzuetan
denbora beharko
da egokitzeko,

baina
denborarekin
normaltasunez
ikasi ahalko da

Orain euskaraz ere eman
beharkodituzueskolak.Nola
moldatuko zara?
Hasteko, esan euskara

ikasten ari naizela; pixkana-
ka,bainaarinaiz.Hortikaurre-
ra,Solozabalautoeskolakeus-
karazirakastekokonpromisoa
hartubadu,hala izangodela-
koan nago, baina ez dakit
benetannolamoldatukonai-
zen.
Ez dugu gaiaz oraindik

asko hitz egin. Uste dut ni
euskarazmoldatzekogai izan
bitartean, orain argitaratu
dituzten euskarazko eskuli-
buruekin eta ordenagailue-
tako programa berri batzue-
kinmoldatubeharkodugula.
Nahi duenak euskaraz ikas-
teko aukera izango du, baina
nireazalpenakgaztelerazen-
tzunbeharkoditu.Bidebatez,
euskara ikasteko ere baliaga-
rri izango zait niri, esfortzu
handia egiten ari naiz eta.

Eta zer iruditzen zaizu eus-
karaz ikasi ahal izatekohar-
tu duten neurria?
Niri? Primeran. Norberak

bere hizkuntzan ikasteko
aukera izan beharko luke eta
neurrihonekin lortudaiteke-
ela uste dut. Leku batzuetan
denbora beharko da egoki-
tzeko, gure kasuan bezala,
baina denborarekin normal-
tasunezetatrabarikgabeika-
si ahal izango da.
Lehendik ere azterketak

euskaraz egiteko aukera
bazen, eta jende askok gal-
detzen zuen gainera, horren
inguruko informazio gehie-
girik ez baitago. Baina orain
arte eskuliburuak gazteleraz
zirenez, askoknahiago zuten
azterketa ere gazteleraz egin.
Gidatzeko baimena lortzea
garestiadaetagutxizirengaz-
telerazikasietaazterketaeus-
karaz egiteko abenturara
ausartzen zirenak.

Begoñak irailetik ematen ditu gida baimenerako eskola teorikoak. KARKARA
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EKAINA
06an eta 07an, Iriarte
08an, Larrañaga
09an, Mutiozabal
10ean, Zulaika
11n, G. Artiñano
12an, Mutiozabal
13an eta 14an, G.Artiñano
15ean, Azaldegi
16an, Etxeberria
17an, Iriarte
18an, Mutiozabal
19an, Zulaika
20an eta 21ean,Etxeberria
22an, Larrañaga
23an, Mutiozabal

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

Ekaina Itsasgora Itsabehera Ilargia
05 03:39 eta 15:57 09:40 eta 22:01
06 04:23 eta 16:37 10:22 eta 22:44
07 05:02 eta 17:15 11:00 eta 23:25
08 05:39 eta 17:50 11:37 eta _____
09 06:14 eta 18:26 00:03 eta 12:14
10 06:48 eta 19:01 00:40 eta 12:49
11 07:23 eta 19:38 01:16 eta 13:25
12 07:59 eta 20:17 01:53 eta 14:03
13 08:39 eta 21:00 02:31 eta 14:43
14 09:23 eta 21:47 03:13 eta 15:28
15 10:14 eta 22:40 04:01 eta 16:20
16 11:15 eta 23:40 04:55 eta 17:20
17 12:19 eta _____ 05:55 eta 18:24
18 00:44 eta 13:21 06:56 eta 19:27
19 01:47 eta 14:18 07:56 eta 20:26

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Zaragueta eskolak egun osoko festa egingo du
larunbatean, ekainaren 6an: Salda eta pintxoak,
11:00etan; haurren antzerki, dantza eta kantu
emanaldia,11:30ean; bazkaria, 14:00etan;
haurrentzako tailerrak, bazkalondoan, 17:30ean;
musika saioa, 17:00etan. Bestalde, egun osoan,
puzgarriak izango dira eskolako patioan.

Eskolako festa

TURISMO BULEGOA
Ekainaren 1etik aurrera,

egunero irekiko da Orioko
turismo bulegoa.
Astelehenetik larunbatera,
goizez (10:00-14:00) eta
arratsaldez (16:00-20:00);
igandetan, goizez bakarrik.

PODOLOGOA
Aian, ekainaren 6an.

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

SILO-BOLAK
Aian, ekainaren 9an.

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

TRASTE ZAHARRAK
Orion, ekainaren 10ean

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

ERAKUSKETA
Ekainaren 8tik 12ra,

Orioko Herri Ikastolako
ikasleek urte osoan
egindako lanen erakusketa.
Orioko kultur etxean,
astelehenetik ostiralera,
09:00etatik 13:00etara eta
16:00etatik 20:00etara.

UEMA EGUNA
Ekainaren 13an, Udalerri

Euskaldunen
Mankomunitatearen
(UEMAren) eguna. Beran.

BIZIKLETA EGUNA
Orion, ekainaren 14an,

Zaragueta eskolak
antolatuta, 3. Bizikleta
eguna. Irteera: eskolan,

EMANALDIAK
Ekainaren 15ean, 17an,

18an eta 19an, Danbolin
Musika Eskolako ikasleen
emanaldiak. Orioko kultur
etxean, 18:00etan.

IKASTOLAKO JAIA
Ekainaren 12an, Orioko

Herri Ikastolako jaia:
emanaldia, Karela
kiroldegian, 18:00etan.
Gaiak: unibertsoa eta
oporrak; patata tortilla
dastaketa, ilunabarrean.
Ikastolako patioan.

HITZALDIAK
Ekainaren 9an, Herrio

natur taldeak antolatuta,
Joseba Agirreazaldegiren
Laponia zeharkatuz
eskiekin hitzaldia. Orioko
udaletxeko udalbatzar
aretoan, 19:00etan.
Ekainaren 15ean,Hitzez

baserriko emakumeen
taldeak antolatutako
hitzaldia. Gaia:
sexualitatearen bizipena
emaumeen helduaroan.
Hizlaria: AmaiaVazquez
psikologoa. Eibarko Andrao
baserritarren elkartearen
egoitzan, 15:30ean.

ORGANUAK EMATEA
Ekainaren 7an, 2009ko

organuak emateko
kanpainako mahaia jarriko
da Orioko udaletxearen
aurrean.

10:45ean. Hamaiketakoa,
ondoren.

EUSKAL ESKOLA
PUBLIKOAREN JAIA
Bergaran, ekainaren 7an,

Euskal Eskola Publikoaren
18. jaia.

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, erdibana
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
Ekitaldietako estrukturak

jartzen eta auto pilotuetako
gidaritzan esperientzia dut
eta lan bila nabil. Berehala
hasteko. Tf: 634 872 383
(Alberto).
Familia edota edadetuak

zainduko nituzke gau eta
egun. Eskarmentua badut.
Tf: 686 04 27 32.

AZOKA

GALDUTAKOAK
Giltza sorta galdu nuen

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

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

639 40 94 21.

EROSTEKO
1.000 euro inguru balio

duen bigarren eskuko autoa
erosiko nuke, lanerako. Tf:
666 913 176/ 679 859 243.




