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1
Dantzan hasita nago
nerbioz beteta
abarkan lokarria
askatu zait eta.

2
Hanka gora altxatzen det
lehenengo kolpean
baietz ostikada bat
jaso kopetean.

3
Dantza mota asko daude
balet, flamenkoa,
funcky, break dance ta
country,hip-hop,klasikoa.

4
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Hiru modulu .............................................. 47,00 €
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Bisigua
Orio Estilora
Oriotar agurgarriak:

Eskutitz honen bidez
uztailaren 16tik 19ra antola-
tu dugunBisiguaOrio Estilo-
ra 2009 ospakizunaren berri
eman nahi dizuet. Joan den
urtekoarrakastakbehartugai-
tu festari jarraipenaematera.
Eta erronka onartzea erabaki
dugu; gure estilora, berezko
egiten gaituen Orio Estilora.

Orioko Udalaren izenean
atseginhandizgonbidatunahi
zaituztet bisiguaren festako
bigarren edizioan parte har-
tzera,herritarrakfestarenpar-
te garrantzitsu izatea nahi
dugu-eta.Horidelaeta,Orio-
ko herritarrontzat, txartelde-
giazuentzatpropiozabaltzea
erabaki dugu.

Bostotorduetakobatdas-
tatunahibaduzue,ekainaren
26a bitartean txartelak eros-
teko aukera izango duzue.
Erreserbak 943 830 904 tele-
fono zenbakian egin behar
dira 10:00-13:00 eta 16:00-
18:00 (larunbata eta igandea
barne). Txartel bakoitzak 45
euroko prezioa du. Telefono
eta ordutegi berean irailaren
18an eta 19an Orion ospatu-
ko den Txuletaren Egunera-
ko txartelak erreserbatzeko
aukera ere izango da.

Bisigua Orio Estilora
2009ko menua bost plater

hauek osatuko dute: antxoak
gatzetan, tomate entsalada
hegaluzearekin,arrainpaste-
la,bisiguaparrilanetapostrea.

Aurreko edizioan bezala,
Luis Mari Uranga (Xixario
jatetxea), Joxe Migel Zendoia
(Katxiña) eta Andoni Mante-
rola(JoxeMarijatetxea)sukal-
dariekerrekodituztebisiguak.
Era berean , menuaren
barruan Crianza Ecania
ardoa, Getariako txakolina,
Insalus ura, Saizar sagardoa
etaAitona kafea sartzen dira.

Janak on egin dizuela eta
edariak kalterik ez.

Elkarikusikodugulakoan,
agur t´erdi.

JON REDONDO

(ORIOKO ALKATEA)

Zaintza hobetzeko
Aia asko ari da handitzen,
geroetaetxegehiagoegindira
etaindustriahandiadu.Ezzait
ondo iruditzen udaltzain
bakarra izateaetahorieguer-
diko15:00akartebakarrikego-
tea. Nire ustez, bi udaltzain
egonbeharlukete, gutxienez,
lanerako dagozkien arropak
jantzita eta herrian bueltaka
gu zaintzen, zerbait gertatuz
gero, udaltzainak badaudela
jakitekojendeak;etaeguerdira
artebakarrikegonbeharrean,
gaueko 10:00ak arte.

Esateko daukat, baita ere,

herrianhustubiderikezdago-
ela, eta zerrikeria guztia ure-
tara joaten dela. Herrian pu-
tzu septikoa ez bada jartzen
ere, beste herrietara eraman
beharko litzateke zikinkeria
hori eta ez errekara bota eta
dena zikin-zikin eginda utzi,
gaur egun ezin baita han
harrapatutako amuarrainik
batere jan.

Etxe berriak egin aurretik
putzu septikoak egin behar
zituztela esan zuten, baina
oraindikezdituzteegin.Noiz
egingodituzte?Aiandiruasko
mugitzen da, industriak diru
asko ematen du… Non dago
diru hori?

HERRITAR BAT

Bazkaria
70 urtekoentzat
Azken urtetako ohiturari
jarraituzetasanpedrotakofes-
ten barnean, Orioko Udalak
hirurogeita hamar urte bete
dituzten oriotarrentzat baz-
karia antolatu du. Ekainaren
30ean izangoda, Baleahote-
lean,arratsaldekoordubietan.

Parte hartu nahi dutenek
karneta(nortasunagiria)aur-
keztubeharkoduteZaharren
BabesLekuan izenaemateko
ekainaren 22an eta 23an,
16:00etatik 18:00etara.

Joatea daukaten herriko
pertsonei, gonbita egiten die

Udalak etor daitezen bazkari
horretara eta, horrela, lagun
arte onean, aldi atsegin bat
pasatu.

ORIOKO UDALA

22an zatozte
bilerara
DBHko eraikin berria laster
inauguratukodela-eta, Orio-
koHerriIkastolak,bertanpar-
te hartzeko gonbita eginez,
gutun bat bidali die Ikastola-
koguraso, irakasle, langileeta
ikasle ohiei.

Izanere, Ikastolarentzako
unegarrantzitsuabezainpoz-
garria da honako hau, eta
urratshauemateaezinezkoli-
tzateke 38 urteko ibilbidean
bere lana, ilusioaetakonpro-
misoa ikastolaren alde era-
kutsi dutenen laguntzarik
gabe.

Inaugurazioaren harira,
zenbaitospakizunprestatzen
arigara.Etxeanoraindikgutu-
na jaso ez baduzu, honen
bidez,gaiareningurukoxehe-
tasunak ezagutzeko egingo
dugun bilerara deitzen dizu-
gu.Bileraekainaren22an,kul-
tur etxean, arratsaldeko
19:30ean izango da.

Bertanelkarikusikodugu-
lakoan, jasoezazuegureagu-
rrik beroena.

ORIOKO HERRI IKASTOLAKO

ARTEKARITZA BATZORDEA

Ezagutzen al duzu argaz-
kian ageri den neskatoa?
Lasai, ez da-eta desager-
tu, ez hasi gaizki pentsa-
tzen. Oriotar batek ekarri
digu argazkia, neska hori
nor den jakin nahi duela-
ko, jakinminagatik.

40urteingurupasadira
fotoaeginzenetiketaitxu-
raaldatutaegongoda,jaki-
na,bainanordenbadaki-
zu, mesedez, jarri harre-
manetan KARKARArekin.
Eskerrik asko.

Argazkiko neska
nor den ba al dakizu?

Aiar batek ekarri digu argazkia. Pagoetakobordan atera-
takoada,bainaezparajeederraerakusteko,umebatzuek
zuhaitzari egindakoa salatzekobaizik. Pago horrekurte-
ak behar izan ditu hasteko eta ume batzuen astakeriari
etagurasoenarduragabekeriarieskeradarrakpuskatueta
zintzilik dituela gelditu da. Natura zaintzea denon ardu-
ra da eta txikitatik erakutsi behar zaie hori gaztetxoei.

Zaindu dezagun natura!
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Plastiko gutxiago erabiltzeko,
edalontzi bereziak jaietan
Edalontzi berrerabilgarriak
izango dira sanpedroetan
lehen aldiz hainbat
tabernatan. Moilan, gainera
edalontzi horiek hartu eta
uzteko tokia jarriko dute.

Jaietan kristalezko edalontzi
asko puskatzen dira eta, era-
biliondoren,zakarretarabota-
tzeko plastikozkoak jartzen
dituzte herriko tabernetan,
kristalezkoenordez.Horidela
eta, hondakin asko sortzen
da eta, zakar hori ahalik eta
gehien murriztearren, eda-
lontziberrerabilgarrienalde-
ko apustua egin dute Orioko
tabernariaskok.HerrioNatur
Taldeakeskatuta,Udalakpro-
posamena egin die taberna-
riei eta horrela egitea eraba-
ki dute Aterpek, Barakak,
Errustak,Kalakarik,Tragoxkak
etaUnarrek. Plastiko arineko
edalontziak erabili ordez,
plastikogogorrezegindakoak
eskuarteanizatekoaukeradu
jendeak, zabor gutxiago sor-
tzeko.

FUNTZIONAMENDUA
Edalontzi sistema hori eza-
guna da herrian, txosnetan
azken urteetan horrela egin
baita, Herriok bultzatuta.

Herri sarrerako tabernei
–han izaten da mugimendu
handiena–1.150naedalontzi
banatukozaizkie: 50, litroko-
ak; 100, txupitoenak; 500,
sagardoarenak;etabeste500,
tamaina normalekoak.

Edalontzi berri horietan
aterako dute edaria zerbitza-
riek eta 0,50 euro ordaindu
beharkodaeskatzendeneda-
lontzi bakoitzeko.Hurrengo-
an,edalontziberaerabilidai-
tekeberriz edobestebat har-
tu barran bertan, baina
gehiago edateko intentziorik
ezbada,moilakoedalontzien
lekura eraman beharko da
basoa.

HERRIKO JAIETAN SORTZEN DA ZABOR GEHIENA TABERNETAN

EDALONTZIEN GUNEA
Edalontzi berrerabilgarriak
saldu, garbitu eta jasotzeko
lekuajarrikodamoilan.Taber-
netan pilatzen diren edalon-

tzi zikinak jasotzea eta taber-
netan falta direnak osatzea
han egongo direnen ardura
izangoda.Ordaindutako0,50
euro horiek itzuli beharrean,

Formigalenabenturazkokiro-
laegitekobilagunentzataste-
burukoegonaldia zozketatu-
ko da edalontzia atzera
bueltatzen dutenen artean.
Edalontziaklurreanedozaka-
rrontzian bukatzea saihestu
nahi da neurri horrekin,
ordaindutakoa itzultzeak ez
baitu emaitza onik ematen,
antza denez.

“NATURA GARA” FESTA
Basoetangastatukoezdituen
150 euro jarriko ditu taberna
bakoitzak eta, horrela, san-
pedroak egun bat lehenago
hasiko dira. Ekainaren 26an,
ostiralean, bertso-poteoa
egingoda19:00etan,edalontzi
berrerabilgarriak gai hartuta
eta gaueanAzkaiter Pelox eta
Dj Illarra herritarrek kon-
tzertuaeskainikodutemoilan,
edalontziakaldatzekotokian.

Aukeran, garbian edan!

Gezurra badirudi ere, orain bost urte pasatxo jarri
genuen edalontzi berrerabilgarriena martxan.
Egoskorkeria eta pazientzia handia behar izan dugu
jendeak edalontzi horiek erabiltzeko. Bakoitzak
hartu beharreko erabakia da: ingurumena babestu
edo axolagabekeriari men egin. Bost urte luze eta
hamaika sistema probatu ondoren, lortu dugu gure
buruari jarri genion helburu potoloa: txosnetakoek
izan ezik tabernariek ere Aukeran, garbian edani
baiezkoa ematea. Dezenteko aurrerapausoa da eta
sentsazio gozoa dugu orain. Eskerrik asko lagundu
digutenei eta heldu aukera garbiari.

GARBIÑE MANTEROLA | HERRIO NATUR TALDEA

Herrio taldeko Eneritz Odriozola eta Leire Zinkunegi, ingurumen batzorde burua, tabernariekin. KARKARA
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Lizeagak eta Mujikak saria
ideia berrien 2. lehiaketan
Maiatza hasieran, Urola
Kostan ekin! enpresa
ideien 2. lehiaketa jarri
zuen abian Urola Kostako
Udal Elkarteak. Ramon
Lizeaga aiarrak irabazi du
enpresan martxan jarritako
ideia berrien lehiaketa.
Ander Mujika oriotarra,
berriz, lehen hiruen artean
geratu da ideia berrien
sormenean.

Eskualdekobostudalerrietan
enpresa ekimen berriak sus-
tatzea eta bultzatzea, ekin-
tzaileen artean sormena eta
berrikuntza lantzea eta sor-
tutako edo sortuko diren
enpresa-ideiaonenaksaritzea
ziren lehiaketaren helburu
nagusiak, horrela, garapen
sozio-ekonomikoasustatzeko.

Aurtengoan lehiaketakbi
atal zituen: alde batetik,
2008ko urtarrilaren 1etik
aurrerasortutakoedosortze-
ko dauden enpresen atala;
RamonLizeagaaiarra izanda
horretan irabazle. Bestalde,
enpresa-ideia,oraindiklandu
gabeak, eta atal horretan,
Ander Mujika oriotar gaztea
lehen hiruen artean izan da.

ANTZINAKO EUSKAL GAZTAK
RamonLizeagaren ideiasari-
tuabereaduenAntzinakoEus-
kal Gaztak izeneko enpresan
erabiltzen du. Gaur egun,
bederatzi gazta mota inguru
ekoizten dituzte. Eusko Jaur-
laritzak bideratutako beka
betenbidez, Idiazabalmarka
sortutakoan desagertu ziren

ENPRESA EKIMENAK BULTZATZEA ZEN LEHIAKETAREN HELBURU NAGUSIA

gaztakidentifikatu,errezetak
birsortu eta merkaturatzen
ditu.

ARGINDARDUNEGUZKITAKOA
Eskolako lan gisa egin zuen
ideiaberribatlantzekoproiek-
tua Ander Mujikak, gelako
beste lau ikaslerekin batera.

Eguzki xafla bidez argin-
darra sortzen duen eguzkita-
koadiseinatuzuten.Esatera-
ko,hondartzanirratiaentzun
ahal izateko edo, are prakti-
koago,etxekoterrazanjarrieta
azpianedozeinelektrotresna
pizteko.DeustukoUnibertsi-
tateak antolatutako beste
lehiaketa batean ere 4. izan
ziren proiektu berarekin.

Deustuko
Unibertsitateak
antolatutako

beste lehiaketa
batean ere 4.

izan zen Mujika
proiektu berarekin

TELEBISTA
Salatxo Oh
Happy Day! 2n
Ekainaren12an,OhHappy
Day 2n aritzeko sailkatze
faseagaindituzutenSala-
txo abesbatzakoek. Biga-
rren hautaketako progra-
ma ekainaren 28an ema-
go du ETB1ek, eta azkena
uztailaren 5ean. Lehiake-
taren grabaketa urtarrile-
an hasiko da.

LEHIAKETA
Orio Loretan
Orio Loretan lehiaketa
antolatu du Udalak bos-
garrenez, herriko leihorik
eta balkoirik ederrenak
saritzeko. Txapelketa bi
eremu hauetan banatuko
da:aldebatetik,Ensantxea,
Erriberak eta Bikamoita
eta,bestetik,AldeZaharra,
Mutiozabal, Ibai Ondo,
DikeetaAnibarkoPortua.

Ekainaren 21a izango
da turismobulegoan izen
emateko azken eguna.

INGURUMENA
Erraustegiaren
aurkako taldea
Ekainaren 10ean, Erraus-
tegiaren Aurkako Orioko
Plataformaksorreraeman
zuen jakitera gaztelekuan
egindako agerraldian.
Hainbat erakunderen
babesarekin,mobilizazio-
akiragarrizituzten;esate-
rako, zaborren kudeake-
tarako lege proposamen
berriaren aldeko sinadu-
rakbiltzenjarraitukodute.

LABUR

Lehen hiruen artean geratu da Anderren ideia. KARKARA
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Haur eta gazteentzako udako
kirol eskaintza zabaldu da
Udalak kirol eskaintza
zabala antolatu du udarako
eta izena emateko epea
zabalik dago dagoeneko.
Kiroldegian eman behar da
izena.

Honako hauek dira aurtengo
uztailean eta abuztuan anto-
latuko diren jarduerak:

PIRAGUISMOA ETA ARRAUNA
Orio Arraunketa Elkartean
egingo da eta igerian jakitea
ezinbestekoa da parte har-
tzeko. Bi hamabostaldi anto-
latudira:uztailaren1etik14ra
etauztailaren15etik28ra.Goiz
eta arratsaldez izango dira
eskolak,marearenaraberaeta
10etik 17 urte artekoentzat
izango dira. 26 euro ordain-
du behar dira.

TENISA
Izen emateko aukera lau
hamabostalditan egongo da:
uztailaren1etik14ra;uztaila-
ren 15etik 28ra; uztailaren
29tik abuztuaren 12ra; eta
abuztuaren 13tik 21era. Gu-
txienez 6 urte eta gehienez
16koentzat.16euroordaindu
beharko dira 4. hamabostal-
dikoek izan ezik, 11,2 euro
jarriko dute eta. Kiroldegian
jarriko dira teniseko pistak.

SURFA
Antilla hondartzan emango
dira surf eskolak eta igeri egi-
ten jakitea beharrezkoa da.
Uztailaren1etik14rako;uztai-
lean, 15-28; uztailaren 29tik
abuztuaren 12ra; edo abuz-
tuaren 13-26 hamabostaldia
aukeratu beharko da eta 26
euro ordaindu. 10-16 urte
bitartekoentzat izango da.

IGERIKETA
Karelan egingo dira ikastaro-
ak 4 hamabostaldi hauetan:
uztailean,1-14;uztailean,15-
28; uztailaren 29etik abuz-

IZEN EMATEKO EPEA ZABALIK DAGO EKAINAREN 15ETIK

tuaren 12ra; eta abuztuan,
13tik 21era. 3-16urtebitarte-
koentzat da eta bakoitzak 26
euro ordainduko beharko
ditu, azken hamabostaldiko-
ek izan ezik, 18,2 bakarrik
ordaindubeharkodituzteeta.

JOLASAK
Jolas asko izango dira auke-
ran: hondartzako boleibola,
malabareak, fresbeea… Bi
hamabostaldi izango dira
aukeran:uztailaren1etik14ra
eta uztailaren 15etik 28ra;
11:30etik12:30erabietan.Jar-
duera horietan aritzeko adin
tartea 6 urteetatik 14ra bitar-
tekoa izango da eta 16 euro
ordaindu beharko da. Hon-
dartzan eta kiroldegian egin-
go dira jolasak.

HIP HOP-A
Zortzi eta hamabi urte bitar-
tekoek9:15etik10:00etaraika-
si ahal izango dute Hip Hop-
a; 13 eta 16 urte bitartekoek,
aldiz, 10:00etatik 11:00etara.

Uztailean bi hamabostaldi
izango dira izen emateko
aukeran:uztailaren1etik14ra,
eta uztailaren 15etik 28ra. 20
euro ordaindu beharko da.

FUTBOL JOLASAK
Uztailaren6tik17raastelehe-
netan,asteazkenetanetaosti-
raletan, 18:30etik 20:00etara
izango dira futbol jolasak eta
6 eta 12 urte bitartekoentzat
dira.Mendibeltzzelaianizan-
go da eta 20 euro ordaindu
beharko da.

SASKIBALOIA
Uztailaren 29tik abuztuaren
12ra izango da saskibaloiko
eskoletan parte hartzeko
aukera, 11:15etik 12:45era,
egunak oraindik zehazteko
daude. 6 eta 12 urte bitarte-
koentzatizangodaetaZarauz-
ko kirol elkartea da jarduera-
renantolatzailea.Karelakirol-
degirajoanbeharkoduteparte
hartzailek16euroaldezaurre-
tik ordaindu eta gero.

HIPIKA
Uztaileko bi asteetan eman-
godiraeskolak,bainaegunak
oraindik zehazteko daude.
Arratsaldeko 16:00etatik
aurrera, 30 minutuko saioak
izango dira, hiruna laguneko
taldeetan banatuta. 10 eta 16
urte bitarteko gazteentzat
izangodaeta Zaraguetapare-
an egingo dira saioak, sofbo-
leko zelai zaharrean.Ordain-
du beharrekoa, 26 euro.

Surfa udako kirol arrakastatsuenetakoa da. KARKARA

Tenisa, igeriketa,
hip hop-a eta
saskibaloia

Karela kiroldegian
izango dira

Jarduera guztiak
ordaindu

beharrekoak dira
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Ibai Peña eta Xabier
Urkizu bigarren ligan
Madrilgo Nazioarteko Judo
txapelketan eta
Espainiako ligan
txapeldunorde izan ziren
Ibai eta Xabier. Oiana
Blanco, berriz, munduko
txapelketarako sailkatzeko
domina bila dabil.

Usurbilgo Judo Taldean ari-
tzendira Ibai Peña etaXabier
Urkizu oriotarrak, eta klubak
Espainiako ligako 2. postua
lortu du kluben arteko judo-
ko liga gorenean. Liga horre-
tan,75taldearitzendiradene-
ra eta Espainiako talde one-
neketataldeatzerritarbatzuek
ere jokatzen dute.

Talde sendoa da Usurbil-
goa,hiruurte jarraian3.mai-
latikOhorezkoMailaraigotzea
lortubaitu. Iaz, 6. izatearekin
konformatubeharizanzuten;
baina, aurten, bigarren pos-
tuaeskuratuzutenekainaren
6an,larunbatean,ligakoazken
jardunaldiar i zegokion

USURBILGO JUDOKO GIZON ETA EMAKUME TALDEAK OHOREZKO MAILAN

MadrilgoNazioartekotxapel-
ketan. Lan ederra egin zuten
bi oriotarrek eta txapelduna-
ren kontra bakarrik galdu
zuten: finalean, hain zuzen
ere.Horrela,txapelketahorre-
tanerebigarrenpostuaesku-
ratuzuten.Gipuzkoarrezsoi-
likdagoosatuaUsurbilgo tal-
dea eta emakumezkoek ere
gorengomailanjokatzendute,
tartean Oiana Blancok.

BLANCOK, EZIN
Ekaineko lehen asteburuan,
Portugalgo Nazioarteko judo
txapelketaradominalortzeko
asmoarekin joan zen Oiana
Blanco,horrelamundukotxa-
pelketarako txartela eskura-
tuko baitzuen, baina lehen
borrokan 3 yukogatik irabaz-
ten joan arren, ondoeza egin
etagaldueginzuenValentina
Moscatt judoka italiarraren
kontra.

Herbehereetako Rotter-
dam hirian jokatuko den

mundukotxapelketarakotxar-
telalortzekobesteaukeraizan
zuen gero, ekainaren 14an,
Madrilgo Nazioarteko judo
txapelketan, baina ezin izan
zuenhanere5.postutikpasa.

Orain, Espainiako komi-
sioak zer erabaki zain egon
beharko du Oianak, horiek
hautatzen baitituzte mun-
dialera doazen judokak. Argi
dago bera izanda Espainiako
txapeldun,aukeraaskoditue-
la hautatua izan eta txapel-
ketara joateko.

ARETO FUTBOLA
EHUrentzat
hirukoa
Ekainaren6an,17:00etan,
Txema Gonzalez zenaren
omenezko hiruko lehen
torneoa jokatuzenOrion.
Zarautzek EHUri irabazi
zion,EHUkOriokoTaber-
nak taldeari eta Orioko
tabernakek Zarautzi ,
beraz, puntutara berdin-
duta, golen arabera era-
bakibehar izan zuten ira-
bazlea nor zen. EHUren-
tzat izan zen garaipena,
OriokoTabernakbigarren
eta Zarautz izan zenhiru-
garren. Sari banaketaren
ondoren, Txemaren nes-
kalagunari eta familiari
oroigarri bana eman zi-
tzaien eta Ander Errastik
agurradantzatuzuenikus-
le eta lagunen aurrean.

FUTBOLA
Esnaola lehen
taldean
Josu Esnaola oriotarrak
Realarekin jarraituko du
hurrengo denboraldian,
baina, oraingoan, lehen
taldeko jokalari gisa. Iaz,
ligako hainbat partiduta-
ra deitu zuen Lillok lehen
taldearekin,bainaezzuen
debutatu.

PILOTA
Asegarcekoak
frontoian
Asegarceko Ola i zo la
anaiak,Koka,Mendizabal
II, Peñagarikano, Bengo-
etxeaII,Saralegi,etaChaf-
fe pilotariak Orion izan
zirenekainaren16tik18ra.
BaleahoteleanAstoremar-
kakopilotarientzakodisei-
natutakoarropaaurkeztu
zuteneta,azkenegunean,
frontoian botilero lanak
egiten aritu ziren Orioko
pelotaelkarteakantolatu-
tako bikoteen arteko txa-
pelketa azkarrean.

LABUR

Usurbilgo gizonezkoen judo taldea ageri da argazkian. KORO ARRATIBEL

Lehen borrokan,
hiru yukogatik
irabazten joan
arren, ondoezik

jarri eta galdu egin
zuen Oiana
Blancok
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“Txikitan igeriketa lantzen
dutenek garapen hobea dute”
Portugalgo Escadefen egin
zituen hezkuntza fisikorako
eta kirolerako ikasketak
Reginak. Gaur egun Orioko
kiroldegiko igerilekuan era
guztietako eskolak ematen
ditu, baina haurrekin
egiten duen lanaz aritu
gara.

Zein adineko umeri irakas-
ten diezu?

Lau hilabetatik bi urtera
artekoekin aritzen naiz lane-
an, ostiral arratsaldetan eta
larunbat goizetan.

Nolamoldatzenzaraeskolak
ematekohainadinaldehan-
dia egonda?

Taldearen barruan lana
banatzen dut eta gurasoei,
gutxi gorabehera, zer egin
behar duten azaltzen diet,
parte izandezaten.Nahiz eta
haurrak adin ezberdinekoak
izan, ez dugu bereiztuta ari-
tzekomodurik; beraz, 5 hila-
beteko haur batekin eta urte
eta erdikoarekin desberdin
egiten saiatzen naiz.

Haintxikiakizanda,etortzen
al dira izen ematera?

Bada, gero eta gehiago.
Gurasoaskokbeldurradiote-
la urari; ez dakitelako igerian
edoberanduikasidutelako…
Ezdutenahiseme-alabeigau-
za bera gertatzea.

Eskola hauek oso onak
dirahaurrentzako,uretansar-
tzerakoanegitendituztenari-
ketak lagungarri zaizkielako
beren motrizitatea hobetze-
ko.Haurrakdituengaitasunak
lantzendituetaigeriketaesko-
letaradatorrenakgauzagehia-
golortzendituelakonturatzen
naiz.Mugitzekogaitasunaren
aldetik,honadatorrenhaurra,
goizago hasten da oinez,
eskuak mugitzen… ez dato-
rrena baino, estimulu asko
jasotzen baitute.

REGINA ODETTE DA SILVA | HAUR IGERIKETA ESKOLETAKO IRAKASLEA

Haurrak likidoan sortzen
direla eta, berez omen daki-
te flotatzen. Egia al da?

Bai, erreflexu hori berez-
koa dugu eta, beraz, bakarrik
flotatzenetaurazpiansartzen
badakite. Oso garrantzitsua
da jendeak jakitea babes
arnasketarenerreflexuabadu-

tela umeeketa6edo7asteizan
arte ez zaiela ura biriketan
sartzen.Gero, bai, haurraura
edatenhasten da; baina lasai
utzi daitezke uretan, ez dira
itoko eta.

Gurasoek haurrakbainooke-
rragopasatzendute,orduan?

Igeriketa
eskoletara

datorren haurrak
besteak baino
gauza gehiago
lortzen dituela
konturatu naiz

Kontaktu fisiko
handia izaten da,
eta guraso eta
haurren artean

harreman estuagoa
izateko balio dute

ikastaroek

Bada…bai. Halaizatenda
batzuetan. Haurreibideaegi-
tenuztekobeldur izatendira,
baina, kontuz ibili behar da
zeren beldur horiek seme-
alabei transmitzen zaizkie.

Beraz, igeri ez dakiten gura-
soak ez hurbiltzea komeni
da…

Ez,alderantziz,hurbiltzea
osokomenigarriadelaustedut
nik,klasehauekkontaktufisi-
kohandikoakdiraetahaurrek
gurasoekin duten harrema-
na estutzeko balio dute. Aita
etortzen da gehienetan, bai-
na biak izatea da egokia.

Nolakoariketakegitenditu-
zue?

Lehenfaseaurarekinego-
kitzeko da eta, horretarako,
erronkatxoak sortzen joaten
gara: jostailuekin, arrain bat
harrapatu… motrizitatea
hobetzeko. Gero, gurasoekin
harremana lantzendugu eta,
hirugarrenean, burua uretan
sartu eta arnasa eteten era-
kustendiet pausoka:1,2 ,3…
putz eginez, ura irentsi ez
dezaten. Gero, beren burua
babesten erakusten diet: er-
tzakbilatu eta heldu…Buka-
tzeko,hanketanetaeskuetan
indarra badutenean, mangi-
toak kendu eta gerrikoarekin
bakarrik, ur-azalean man-
tentzen badakitela ikusten
dute eta gauza dira aitaren-
gana eta amarengana beren
kabuz joateko, lasai-lasai.

Zenbat denbora behar iza-
ten da ikasteko?

Guk ordubeteko saioak
egitenditugu,bainahorrekin
ez da nahikoa izaten gehie-
netan, motz geratzen da.
Horregatik,komenigarriaiza-
tenda,gero,gurasoekhemen
ikasitakoari jarraipena ema-
tea eta haurrak piszinara
ekartzea.

Regina igerilekuan bi ikasleekin. KARKARA
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“Aia-Arantzazu zeharkaldia
berezia da aiarrontzat”
Orain dela 25 urte egin zen
lehenengo aldiz Aiatik
Arantzazurainoko ibilaldia.
Urteurren hori dela eta,
Inaxio Iruretagoienarekin
hitz egin dugu, bera
hasieratik aritu baita
antolatzaile lanetan, beste
hainbat lagunekin batera.

Gogoan al duzu nola hasi
zinetenAiatikArantzazurai-
noko ibilaldia antolatzen?

Ondogogoratzennaiz,bai.
1984ko uztailean izan zen
aurrenekoibilaldia,uztailaren
lehendabiziko larunbatean.
Halaere, lehenagotikerebazi-
ren aiarrak bide hori eginda
zutenak:JuanitoArrutiKamio,
PedroArrutiEtxenagusi,Pedro
Albeniz Azkorte… eta nik ez
dakizkidan beste batzuk ere
izangoziren,noski.Haiekbes-
te bide batetik joaten omen
ziren: Aiatik Etumetara, han-
dik Errezil bidera jaitsi eta
Aratzerrekatikbarrenajoaten
ziren Arantzazura.

Guk, esanda beza la ,
1984an egin genuen bidea
aurreneko aldiz. Lehendabi-
zikohartanpartehartugenue-
nakhonakohauekizanginen:
AgustinArruti,KandidoLarra-
ñaga, Jose Luis Lopetegi,
Tiburtzio Arruti, Agustin eta
BalentinAldalur,InaxioAlber-
di eta ni neu. Gustura egin
genuenetaesangenuenpoli-
ta litzatekeela urtero egitea,
uztailaren aurreneko larun-
batean eta halaxe egin dugu
geroztik, nahiz eta beti data
horretan ez den izan.

1985ean ere egin genuen;
baina, orduan, beste bide
batetik: Aiatik Zelatunera,
handik Bidaniara eta, ondo-
ren, Mandubiatik barrena.

Nolakoa izaten da zeharkal-
dia?

Goizeko bostetan atera-
tzen gara Aiako plazatik. Al-

INAXIO IRURETAGOIENA | OLARTETA MENDI TALDEKOA, ZEHARKALDIAREN ANTOLATZAILEETAKOA

tzuzelai eta Granadatik Etu-
metara igo eta handik Azpei-
tiara jaisten gara. Han gosal-
du egiten dugu eta, ondoren,
Oñatz aldetik barrena Pago-
txetara iristengara (han, aur-
ten, eskaintza egingo diegu
taldeko hildakoei). Segidan,
Zumarragarajaistengaraeta,
handik, Legazpira. Legazpin
bazkaldu eta, ondoren, erre-

pidez joaten gara Udanako
gaina arte. Handik Katabera-
ko maldak igo eta Bihotzkor-
niakoleporairistengara.Gain
hartatik behera hartu eta
Arantzazurairistengaraseieta
erdiak alderako.

Luzea, ezta?
Bai, zeharkaldi hau irau-

penluzekoibiladiada,52kilo-

“1984an egin
genuen bidea
aurreneko aldiz
eta esan genuen
polita litzatekeela
urtero egitea,
uztailaren
aurreneko

larunbatean”

“Era guztietako
jendea biltzen

gara, heldu nahiz
gazte, eta oso

giro onean egiten
dugu bidea

elkarrekin, nahiz
luzea eta neketsua

izan”

metro gutxi gorabehera, eta
igoerako desnibela 1.991
metrokoada eta jaitsierakoa,
berriz,1.573metrokoa. Zehar-
kaldi luzea da, bai, baina egi-
teko modukoa, ibiltzen ohi-
tura pixka bat izanez gero.

1999. urtean Joxe Migel
Etxeberriak eta Ramon Saro-
bek neurtu zuten ibilbidea,
Trumeter izena duen gurpil-
dunneurgailuarekin: 52kilo-
metro .

Gizon talde batek abiatu
zenutenibilaldia.Gauregun
eregizonezkoakjoatenzare-
te?

Ez, ez! Laugarren urtetik
aurrerahasi ziren emakume-
akerepartehartzeneta, han-
dik aurrera, gero eta gehiago
dira. Orain asko izaten dira.
Urtebatean iagizonezkoadi-
na emakume etorri ziren.

Olarteta mendi taldeko Inaxio Iruretagoienak hasieratik parte hartu du zeharkaldian. KARKARA
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Ekainaren 20an, larunbatean, Andatzatik Aiarako 2.
auto lasterketa egingo da. 10:00etatik 12:00etara
autoen kontrola egingo da Andatzan eta 16:00etan
hasiko da igoera. Lehenengo, entrenamendu saio bat
egingo dute eta, gero, lasterketako bi saioak. Errepidea
14:00etatik 22:00etara egongo da itxita.

Aiako 2. auto igoera

KURTSO
BUKAERAKO FESTA

Ekainaren 20an,
Lardizabal eskolako kurtso
bukaerako festa.

SAN JUAN SUA
Ekainaren 23an, 22:00etan

sua, dantzak, abestiak eta
zanpantzarrak-ttuntturroak,
herriko plazan.

JAIAK
Ekainaren 19an, 20an,

22an, 24an, eta 25ean, San
Juan jaiak Iturriotzen.

Ekainaren 28an eta 29an
eta uztailaren 3an, 4an,
5ean eta 11n, San Pedro
jaiak Andatzan.

Ekainaren 28an eta 29an
eta uztailaren 4an eta 5ean,

ekarritakoak banatuko
dituzte kafetxo batekin
lagunduta.

TXAPELKETAK
Abuztuaren 2ean,

usokume tiraketa
txapelketa, bolo txapelketa,
artzain txakurren txapelketa
eta pala txapelketako
finalak.

ESKULANAK IKUSGAI
Abuztuaren 2an, aurten

egindako eskulanak
erakusgai jarriko dituzte
Goiz Argin. 12:00-14:00 eta
17:00-20:00.

PAGOETA PARKEA
Iturrarango

lorategi botanikoa
8:00etatik 19:00etara irekita.

Iturrarango
arreta zentroa
Uztailean, abuztuan eta
irailean, 10:00-14:00 eta
16:30-18:30 asteartetik
ostiralera eta 10:00-14:00
larunbat, igande eta
jaiegunetan.

Agorregi
Uztailean eta irailean
ostiral, larunbat igande eta
jai egunetan, 10:00-14:00.
Abuztuan egunero
astelehenetan izan ezik.
Bisita 11:30ean hasten da
eta 12:00etan jartzen da
martxan errota.

IGERILEKUA
Irailaren 13a arte zabalik,

11:00-20:00. Bertako
taberna eta jatetxea,
11:00etatik itxi arte.

KIROL IKASTAROAK
Aurten izango diren

ikastaroak tenisa, patinajea,
hipika eta igeriketa izango
dira, denak abuztuan eta
arratsaldez.

San Pedro jaiak Elkanon.
Abuztuaren 6tik 10era,

San Donato eta San
Lorentzo jaiak Aian.

UDALEKUAK
Uztailaren 1etik 30era

bitartean, 10:00etatik
13:00etara. Kirol jarduerak:
igeriketa, tenisa, patinajea
eta hipika.

KULTUR ETXEA
Uztailean eta abuztuan

8:00etatik 14:00etara
egongo da zabalik.

ZINEA
Zine emanaldia izango da

uztailaren 4an, 22:00etan,
plazan. Egun berean, postre
lehiaketa antolatu dute, eta

udako agenda
Horrenbeste urtetan anek-
dotak ere izango ziren…

Makina bat gertakizun
izanda,bai!Urtebateangogo-
an dut nola bati gertatu zi-
tzaion: alanbrezko hesia sal-
tatzen hasi eta gerrikoa eten
egin zitzaion. Euria ari zuen,
gainera, eta han joan behar
izan zuen Zumarragaraino,
eskubatekingaltzarieutsieta
bestean aterkia zabalik zue-
la.

Zer ematen dizu zuri zehar-
kaldi honek?

Uste dut zeharkaldi hau
zerbait berezia dela aiarron-
tzat.Biziditugungaraizaileta
zoro hauetan pozgarria da
ikustea nola bakoitzak ema-
ten duen bere denbora pre-
ziatuaren parte bat ibilaldia
antolatu eta egiteko.

Era guztietako jendeabil-
tzen gara, heldu nahiz gazte,
bai Aiatik eta bai auzoko
herrietatik (Orio, Zarautz,
Donostia, Usurbil, Asteasu,
Villabona…)etaosogiroone-
anegitendugubideaelkarre-
kin, nahiz luzea eta neketsua
izan.Gero,ondorenean,Aian
egiten dugun afarian ere giro
berezia izaten da; nekea eta
gozamenezkonahasmenune
hori, solasean elkarrekin
amaituz.

Zerbait erantsi nahi?
Eskerrak eman nahi diz-

kiegu urte hauetan guztietan
laguntzaemandigutenei.Aia-
ko jende askok lagundu izan
digu antolakuntzan, izenak
hartzen, kartelak egiten, afa-
riakprestatzen,txoferlanetan,
mediku laguntza ematen…

Ezinezkoa da denak
banan-banan aipatzea, asko
eta asko dira-eta. Guzti-guz-
tieimila eskerOlarteta talde-
aren izenean.

RAMIRO
erreportaje
digitalak

943 83 10 48
www.fotoramiro.com
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Piszinan zer?

Aurten hemen gara
berriro ere, Aiako txo-
ko ederrenean, piszi-

nan, alegia, zuekinudapasa-
tzekoasmoarekin,bainakon-
tuz uda. Prest ditugu gure
euskalabestiederraketaesan
beharra dago apuntatu dire-
la gure txoko horretara Paus-
sini, eta nola ez Camelatxo,
baita ere: zer egingo diogu
bada, ezin ezetz esan, horiek
ere bere momentua izaten
dute eta.

Beno, beno, goazen hari-
ra.

Hasteko esan lehengo
urtean portatu zinetela eta
horregatikaurtenpremio,sari
bat dagoela zuentzat: kafea-
ren jela ez dizuet kobratuko.
Ondo iruditzen al zaizue? A!
baina oraindik, ordea, ez dut
erabaki kafea pixka bat ez
dudan garestitu beharko. A!

beno,piszinanbertanzeredo
zer erabakiko dugu denon
artean.Gainontzean,aldake-
tahandirikezdaizango,beno
igual gauzak ondo badoaz
aterpe berri bat estreinatuko
dugu, baina, tira, oraindik
dena lotzeko dago eta aurten
ez bada, ba datorren urtean
izango da.

Berriro ere harrapatunau
udarak eta ni sin operar y sin
biquini, hori niri, zeren gai-

anbehin,buztanasaltsan.Adi
ogiarekin,horibetitamainan.
Beno, ze kasualitatea, hori
dena piszinan merke-merke
dugu!

Gogoratu udan gaudela
eta deskantsuamerezi dugu-
la,etazerhobehamakabaten
gainean baino, itzalean edo
eguzkitan helatu eder bate-
kin…zertarakoMarbella?Ber-
tan onena, dudarik gabe.

Jakin dezazuela, ekaina-
ren 13tik irailaren 13ra arte
hemen egongo garela zuen
zain irribarre eder batekin,
baina ez beti, batzuetan bes-
telakoa ere izango dela, eta
espero dut inork ez gaizki
hartzea nire aurpegi serioa
ikustenbadute,nihorrelako-
xea naiz-eta: ze ingoiyou ba!

Hemen, gure
Aiako neska-

mutilak, jo ta ke,
kilometroak eta
kilometroak egin
dituzte lirain
mantentzeko

Gogoratu udan
gaudela eta
deskantsua

merezi dugula, eta
zer hobe hamaka
baten gainean

baino… PILI AZPIROZ

AIAKO LEHIOA

TXOKOAK ETA JENDEA

nontzean, hemen gure Aiako
neska-mutilak, jo ta ke, kilo-
metroaketakilometroakegin
dituzte, bainan orain medi-
kuakaldaketatxikibatgomen-
datu du, lirain mantentzeko
piszinan bost luzerekin hasi
eta pixkanaka-pixkanaka
gehitzen joan 10, 20… eta
segidaonaizatekozainduegin
behar, entsalada, Gernikako
piperrak, kostilla, txuleta,
hojaldrea, magrét eta, noize-

Arantzazura
mendiz
mendi
Inaxio Iruretagoienak ekarri
digu txoko honetarako
argazkia. Berak aterea da eta
horregatik ez da azaltzen.
1991 inguruan egindakoa
da, Aiatik Arantzazura
bitarteko zeharkaldian.
Azaltzen direnak hauek dira,
goiko ezkerretik hasita: J. C.
Zuloaga, J. A. Lertxundi,
Tiburtzio Arruti, Jesus
Aranberri, Mila Eizmendi,
Jose Mari Alkain, Pako
Ibarguren, P. M. Lopetegi,
Nekane Lertxundi, Isidro
Lertxundi, Rafael Lopetegi,
Candido Larrañaga, Luis
Azkue, J. Miguel Odriozola
eta Jose L. Lopetegi.
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“Txikitako Orio hura
geratu zait finkatuta
memorian”

15 urte pasa
dira KARKARAk
Andu Lertxundi
idazlea
elkarrizketatu
zuenetik. Zita
eskatu genion
apirilean Oriora
etorri zenean eta
beti bezain adeitsu
hartu gintuen bere
Zarauzko etxean.
Zaila izan zaigu bi
ordu luzeko
hizketaldia
laburtzea eta kontu
interesgarri asko
geratu dira
kanpoan.

ANA G. DE TXABARRI ETA

JABIER ZABALETA

Orioko hitzaldian esan
zenuenez, Orion egin zinen
idazle…

Nikburuandauzkatordu-
kobi irudi, hitzaldianadiera-
zi nituenak: batetik, ume ba-
tzuekin nago, ni baino gazte-
ago diren ume batzuekin
–tartean nire arreba bat ere
badago eta irudia oso garbi
daukat, alkatezaharreneko
etxeaurrean-edo–etahanari
naiz txiste batzuk edo eskue-
tan–auskalozerzen,Capitán
Truenoedo–; txisteahartueta
han bi edo hiru ume haiei
esplikatzen ari naiz hango
biñetak, baina jadanire kasa.
Nolabait, irakurridudananire
eraraekarrieta,niregalbahetik
pasata, esplikatzen nik nahi
dudan bezala… fabulatzen.

Bigarren irudia: parrokia-
ko zinean, estazioaren atze-
koan, fotogramak bilatzen
nituen hango zakarrontzian.
Nik, fotograma haiek hartu,
batabestearekin josi eta isto-
rioak asmatzen nituen, hala-
ko konbinaketa batzuk egin-

ANJEL LERTXUNDI | IDAZLEA

KARKARA
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da.Hordirabielementu,nire-
tzat oso esanguratsuak dire-
nak. Alde batetik, beste hiz-
kuntzabatean irakurritakoak
eta jasotakoak neure hiz-
kuntzarapasatzeneta,gaine-
ra, besteei ematen, eta gero,
bestetik, gauza oso desberdi-
nak –fotogramak, kasuhone-
tan– erlazionatzen. Uste dut,
oinarri-oinarrian, azkenean
nik gero egin dudana bizitza
osoanliteraturarekinhoriizan
dela: batetik, besteenak ira-
kurri eta,ondoren,zureasor-
tzea, eta beste aldetik, ele-
mentuguztizezberdinaklotu
eta berri bat sortzea, erlazio-
ak egitea. Ikusten da bizitza
osoanpraktikatududalanola-
baittxikitanOrionegitennuen
gauza berbera… eta zertara-
ko, eta fabulatzeko!

Ama irakurzalea zenuen…
Bai, oso. Etxean amak ira-

kurzaletasun oso handia sar-
tu zigun. Berak esaten zigun
hau irakurri ezazu… eta gero
hitz egitengenuenetahorrek
askoeraginzidan.Ustedutnik
ez nuela zaletasun hau izan-
go amagatik izan ez balitz.

Etxean, hala ere, ez zego-
en libururik. Alde horretatik,
gureamarentzatliberazioizu-
garria izanzenZarautzaetor-
tzeaetahemengo liburutegia
erabili ahal izatea.

Nitueneskasiafisikoekere
eraginhandia izan zutennire
irakurtzekozaletasunean.Ezin
nuenfutboleaneginedokorri-
kaaritu…irakurtzeazennire-
tzat entretenimendua.

9-10 urterekin joan zinen
Zarautzabizitzera.Biherrien
artean alde handia sumatu-
ko zenuen, noski.

Egiaesan,guZarautzaeto-
rri eta urtebetera-edo, Satu-
rraranera joan nintzen ikas-
tera, eta, han hasiera batean
eta gero Donostian, 9 urte
pasanituen.Horrekesannahi
du udan etortzen nintzela
Zarautzaeta,beraz,mutilkos-
korretako Zarautz hori opo-
rretarako tokia zen niretzat.

Idazten hasi, erdaraz hasiko
zinen, noski. Noiz?

13urterekinerredakziobat
eskatzendidate,klasekodenei

eskatzen digute; irakaslea
berria zen, eta gaia el pesca-
dordecaña. Idaztenduterre-
dakzioa eta irakasleak, oso
haserre,deitzenditberebule-
gora. Ez nintzen estudiante
ona; aprobatzennuen,baina
ez nintzen distiratsua. Ira-
kasleasinistutadagohuranik
ez dudala idatzi eta ea non-
dikateradudan.Nikezetzba,
hura nik idatzitakoa dela.
Orduan behartzen nau bere
gelan, beste gai zeharo dife-
renteaemandaidaztera,bera
aurrean dela. Idazten ditut
bi-hiru paragrafo eta kon-
bentzitzendutbaietz,nikegi-
na dela idazlana.

Gero, handik gutxira,
bazenaldizkari bat gaztetxo-
entzatJóvenes izenazuena,eta
hanlehiaketabatzegoenipui-
nena,etahamabosturterekin
bidalinuenipuinbat.Lehen-
dabiziko saria emanzidaten.
Haranonhasinintzenniidaz-
lefamahartzenlagunenarte-
an!

JoxemariAranaldeeuska-
rako klaseak ematen hasi zi-
tzaigun garaitsu hartan, eta
euskarazegitekoaginduzigun
idazlana. Idazlana entregatu
eta bi egunetara, nire lanak
komentatzen,Aranaldekesan
zuen guztien aurrean: Bai,
Lertxundinorbait izatera iri-
tsiko da erdal letretan, baina
ez euskal letretan, behintzat.

Orioko erreferentziak uga-
riak dira zure liburuetan…

Norberakbereherrianbizi
izan dituenean haurtzaroa
etahurrengourteak,denabat
da. Baina 9-10 urterekin alde
eginbeharizanbaduzu,haus-
tura bat dago, eta haustura
horrek behartzen zaitu beste
begi batzuekin begiratzera
haurtzaroa. Orduan, askoz
ere gehiago finkatzen dira
oroitzapenak-eta. Nik, esate
baterako, Zarauzko lekuak
hobetoezagutzenditutOrio-
koak baino, hemen bizi nai-
zelakohamarurtenituenetik.
Baina finkatu memorian,
besteak dira finkatuta geratu
direnak. Amets askoz ere
gehiagoegitendutOrion,gure
etxean,hangokaleetan,kofra-
diako eskolan… Zarauzkoe-
tan baino, eta horrek zerbait

alabek euskaraz ikasten
zuten; baina euskararenga-
nako jarrera, frankismoaren
bukaeran, ez zen oso garbia.
Bigarren mailako hizkuntza
zen euskara; nahiz eta mun-
duguztiakeuskarazegin,jen-
deakezzionbegiramenhan-
dirik, oro har. Lehendabizi-
kohauteskundeetan-etaikusi

esan nahi du: hura geratu
dela nire memorian finkatu-
ta.

Euskararenegoeranolaikus-
ten duzu gaur egun Orion?

Ezin dut nik Oriori buruz
gehiegi hitz egin; ez dut eza-
gutzenegoera.Nire txikitako
Orion guardia zibilen seme-
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zen Orio ez zela oso herri
abertzalea. Baina, gero, den-
boralaburrean,horiaskoalda-
tu zen, diskurtsoan behinik
behin, eta diskurtsoan alda-
tuzenean,ezdakit,gero,prak-
tikan, ez ote den kontrakoa
gertatu. Gaur, Orion, euska-
raren aurkako diskurtsorik
inorkezduerabiliko,bainaez

dakit lehenbainogutxiagoez
otedenhitzegiten.Betigabil-
tza gazteen kontuekin eta
abar, eta nahi nuke deskui-
datutaegon,bainaikustenari
naizen arazorik handieneta-
kobatdaerabileranezoteden
erabatatzeraeginnirebelau-
naldiko jendearen artean, 60
urteren buelta horretan.

HAURTZAROKO ERAGINA

“Literaturarekin egin dudana Orion egiten
nuena izan da: batetik, besteenak irakurri
eta, ondoren, zurea sortzea, eta beste
aldetik, elementu guztiz ezberdinak lotu
eta berri bat sortzea, erlazioak egitea”

“Amets askoz ere gehiago egiten dut Orion,
gure etxean, hango kaleetan, kofradiako
eskolan… Zarauzkoetan baino”

AMA IRAKURLEA

“Etxean amak irakurzaletasun oso handia
sartu zigun. Berak esaten zigun hau irakurri
ezazu… eta gero hitz egiten genuen eta
horrek asko eragin zidan. Uste dut nik ez
nuela zaletasun hau izango amagatik izan
ez balitz”

EUSKARA

“Beti gabiltza gazteen kontuekin eta abar,
eta nahi nuke deskuidatuta egon, baina
ikusten ari naizen arazorik handienetako
bat da erabileran ez ote den erabat atzera
egin nire belaunaldiko jendearen artean, 60
urteren buelta horretan”

JAURLARITZA BERRIA

“Sozialistek inoiz baino gehiago egon
behar dute, obligazioz, euskararengandik
hurbil. Beti egon dira aparte, eta orain
hurbildu beharra daukate”

INDARKERIA

“ETAren existentziak ez dio Euskal
Herriaren etorkizunari onik ekarri. Garbi-
garbi ikusten dudan kontua da hori: ez
dugula aurreratu ETA dagoelako,
alderantziz baizik”KARKARA

Hizkuntzahegemonikoak
tokia irabazten ari dira.
Hemen euskaraz asko egiten
dela pentsatzen dugu; baina
hasikontuakateratzen:baten
bat kanpotik etortzen bada,
gaztelaniazdakiena,denadu
aldeko:periodikoguztiak,piz-
tuirratia, joanzinera,segi juz-
gadura edo udaletxera, jarri

telebista, joan denda batera
eta hitz egin beren hizkun-
tzan… inon ez du arazorik
izango.

Ni joaten banaiz, ordea,
kioskoan gauza gutxi aurki-
tuko dut, irratian eta telebis-
tan berdin, zinean zer esanik
ez… hizkuntza nagusiaren
presentzia izugarria da.
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Jaurlaritzakoagintariberrie-
kin, zer espero?

Beldurrik ez dut; baina
kezka, bai. Alde positiboari
begira: inoizpremiarik senti-
tu ezduen, izan ezduen, giza
multzohandibat,gaurbehar-
tuta dago euskarara hurbil-
tzera, hartu duten konpro-
misoak eta aginteak horreta-
ra behartzen dituelako.
Sozialistekinoizbainogehia-
go egon behar dute, obliga-
zioz,euskararengandikhurbil.
Betiegondiraaparte,etaorain
hurbildubeharradaukate.Nik
badakit ez dutela egingo nik
nahidudaneuskararakopoli-
tika;bainairuditzenzait,obje-
tiboki begiratuta, politikoki
eta sozialki, euskararentzat
mesedegarria izango den
mugimendubategongodela.
Orainarte,gauzazegoenbeza-
la, osozaila zen jendemultzo
handi hori euskarara hurbil-
tzea; baina orain hurbildu
egingo da: behartuta, baina
hurbildu. Alde horretatik, ni
baikorra naiz… lau urtez.

Bestalde,horrekinbatera,
orainarteegondirenekhaus-
nartueginbeharkodute:erra-
za zendeskargatzeaeuskara-
renerantzunkizunguztiakul-
turaren edo euskararen
alorrean, eta beste gainon-
tzeko guztia aparte balego
bezala utzi.

Zuk idatzia da, Juan Priede
hil zutenean,EuskalHerria-
renarazoaarazomoraladela
batez ere.Nola ikustenduzu
euskalgatazkadeitzendugun
hori?

Nik ez nuen Juan Priede
beraezagutzen.Gertatutakoa
mingarriagoaizanzenniretzat
Orion gertatu zelako, imagi-
natzen nuelako beste toki
askotan errepikatu zen eske-
maberbera:herribateanherri
hortako jendeak aukeratuta-
ko pertsona bat beste batek,
herritar batek, hiltzen duela.
Horrek adierazten duenare-
kin,konbibentziaminimora-
ko ezintasun hori.

Beti iruditu zait indarke-
riaren erabilera ez dela justi-
fikatzen politikoki, nahiz eta
indarkeriahoriarrazoipoliti-
koekin jantzi nahi izan –eta
egia da Euskal Herriak badi-

tuela arazo politikoak kon-
pondu gabe daudenak–.
Orduan, kalifikazioak, nire
ustez behintzat, beste terre-
nobateraeramanbehardira:
terreno etikora.

Niri–nireburuakristautzat
jotzen ez badut ere momen-
tu honetan– senak esaten dit
gizakiakasmatubeharditue-
la bideak, gauzak moldatze-
ko eta zuzentzeko moduak,
indarkeriarik gabe eta bestea
bortxatu gabe.

Oso zaila izanik ere, eta
nahizetabidegabekeriagora-

beherabateanbizi,betisinis-
tu behar da beste bideak
badaudela. Besteak beste,
konbentzituta nagoelako
indarker ia ren b ideak ,
momentu batean soluzioa
ekartzen badu ere, ez daka-
rrela inoizsoluzioerabateko-
rik,atzetikbestesokaekartzen
duela beti.

Euskal Herriari begiratu-
ta, uste dut ETAren existen-
tziak ez diola Euskal Herria-
ren etorkizunari onik ekarri.
Garbi-garbi ikusten dudan
kontua da hori: ez dugula

aurreratu ETA dagoelako,
alderantziz baizik. Gertatzen
ari zaizkigun gauza asko eta
asko horren ondorio dira eta
fakturahau,herrigisa,ordain-
du beharko dugu oraindik.
Juan Garziaren esaldia gogo-
raekarrikodut (Bartleby izki-
riatzailea liburuarensarreran
dagoelaustedut):Garaizesa-
ten ez diren egiak –eta indar-
keriarenaurreanezdugujakin
garaiz gure egia esaten– gero
denbora behar izaten dute
lekuahartzen,eta,gehienetan,
ez dute jada tokirik izaten.

BOST LIBURU, BERRIZ IRAKURTZEKO
Idazleak oso irakurle onak ere izaten dira eta Anjelen kasuan bereziki da egia aurrekoa,
asko irakurri baitu txiki-txikitatik, liburuetan miatzen ibiltzeko harra amarengandik jaso
eta gero. Besteek idatzitakoan bilatzen ditu bizitzaren aztarnak, berak berriz erabili eta
besteei irakurtzen emateko… Bost liburu aukeratzeko eskatu diogu, berriz gustura
irakurriko zituenak.
Stendhal nobelagilearen jarraitzaile amorratua da Anjel eta haren hizkera miresten du

gauza guztien gainetik: Hizkera zuzena, zehatza, erritmo handikoa du eta, batez ere,
garbia, ezagutzen dudan prosarik gardenena; han ez dago anbigutasunik, zorrotz eta
zuzen, plastizidade handiarekin adierazten du dena. Hamabi aldiz irakurri omen du
Gorria eta beltza (Le rouge et le noir), baina aurten, udan, Parmako kartusia (La
chartreuse de Parme) hartuko omen du berriz eta euskaraz irakurriko Jon Muñozen
itzulpenen ederrean.

Divina commedia, Danterena, ere berriz hartu behar dituenen artean jarri du:
Bizitza guztia bertan, hantxe dagoelako.
Nahiz eta oso konplikatua eta zaila izan, Oihenarten, XVII. mendeko euskal

idazlearen poemetara ere bueltatuko da, harengan aurkitzen duelako hainbeste maite
duen hizkuntzaren musika: Euskara oso behartua du, bortxatua, baina dena da erritmo
eta musikaltasuna bila dabilelako, hitz motz eta erritmo handiz betetako poemak dira.
Luzio Apuleioren, Kristo aurretik II. mendeko idazle latindarraren Urrezko astoa

Anjelek berak du euskaratuta eta oso gustukoa du. Zergatik? historiako lehendabiziko
nobela da praktikan eta irakutzeko plazer hutsa.
Hiruzpalu urtez behin irakurtzen omen du Cervantesen Kixotea, eta hori izango da

bosgarrena. Gaztelaniaz irakurtzeko, jakina: Kixotean dena dago. Gainera, bentaja handia
dauka liburuak; ez dakazu osorik irakurri beharrik, noiz behinka kapitulu bat irakurri,
berdin da-eta non hasi.

MARI KARMEN ETA ANJEL ARRAUNEAN

Antxon Olariagak opari egin zien biei ondoko argazkian

ikusten duzuen margolana.

Txalupan agertzen dira senar-emazteak arraun bana eskuetan

aurrez aurre jarrita… zian?, bogan?

Anjelek kamiseta horia darama soinean eta Orioko eliza

agertzen da haren atzean. Mari Karmenek, pamela dotorea

buruan, Zarautz du hondoan.

Gustatu zitzaigun erretratua eta zuentzat ekarri dugu.
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Zeinen gustura saltsan…

KARKARAren20.urteurre-
na dela eta, KARKARAn
partaide izana izanik,

bururatzen zaidana idazteko
aukeraeskaintzendidateKAR-
KARAkoek…

UrtebatzukKARKARAnida-
tzi gabe eta, ene! nagitua an-
tzematen dut nire burua, ez
dira hitzak nahi bezain ugari
etortzenburura,KARKARAnhasi
nintzenean bezalaxe, gaine-
ra, ahalik eta esamolde ego-
kiena aukeratu nahi izaten
genuenegoerazehatzakadie-
razteko –zenbat buelta ema-
ten nion hitz bati egokiena
aukeratunuelaziurtatuarte!.
Bainajarrinintzen,hartunion
neurria gauzari.

KARKARAn Aiako berriak,
erreportajeak eta elkarrizke-
ta argitaratzea zen…

KARKARAkoelkarrizketatuei
haien erantzunak grabatzea
gustukolananuen,besteargi-
talpen guztiek bezala, KARKA-
RAk duen zentsura edo tira-
niagatik ez balitz, hots, hitz
kopuruzehatzbatengilotina,

arrunta duenari garrantzia
ematea bere lanbideagatik,
hobbyengatik edota pentsa-
keragatik. Herritar xumeei
behingoagatik KARKARAN toki
bat egitea, eskerrak elkarriz-
ketatu guztiei KARKARA. Eske-
rrak KARKARAn elkarrizketa-
tuak izango zareten guztiei,
zuekereegingobaituzueKAR-
KARA.

Gogoandut nire KARKARA-
ko lehen elkarrizketa. Joxe
ManterolaSarrolazenariegi-
na.Luzejozuenelkarrizketak.
Harenhitz jarioa eta esamol-
deak…Orduzgeroztikniretzat
erronkabatbihurtuzen elka-
rrizketen grabazioak testu
idatzirapasatzeaahozko hiz-
kerakduenesentziaaldebate-
ra utzi gabe: lortu ote nuen?
Ahaleginaren faltarik ez zen
izan, behinik behin.

Asko eman zidan KARKA-
RAk. Euskarazko idatziak txu-
kun zaintzen erakutsi zidan.
Herritar arruntei hurbiltzeko
aukera emanzidan.KARKARA-
ri esker eta elkarrizketatuak

“Gustukoen nuen
lana herritar

bakoitzari bere
berezitasun

puntua bilatzea
izaten zen:

garrantzia ematea
lanbideagatik,
hobbyengatik

edota
pentsakeragatik”

GARBIÑE AZPIROZ

KARKARAKO LANGILE OHIA

izandireneieskerherriahobe-
to ezagutzeko aukera eskaini
zidaten; ikuspegi sozial, kul-
tural, etnografikoaaberasten
etazabaltzenlagunduzidaten.

Eskerrak orduko KARKARA

egiten eta egiten laguntzen
zenuten guztioi, zuek izan
zineten nire irakasleak,
laguntzaileak,zuzentzaileak,
lankideak, zuek zineten eta
zareteKARKARA:AnaG.deTxa-
barri, Jabier Zabaleta eta Pat
Cowie, Iñaki Iturain besarka-
dabat,MirenEtxeberriamuxu
bat; Rikardo eta abar… KAR-
KARA egin, egiten eta egingo
duzuen guztiei bejondeizue-
la.

Zorionak KARKARA!

ahaztua dut zenbat hitzetan
laburbildu behar izaten zen
elkarrizketa.Nolakomalaba-
rismoakegitengenituenordu-
betekoedotabiorduko…elka-
rrizketak orrialdetxo batean
moldatzeko.

Zeinen gustura saltsan…
Aitortu behar dut KARKARAn
gustukoennuenlanaherrita-
rreiberenberezitasunpuntua
bilatzea izaten zela, bizitza
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NIRE HONETAN

Urte guztia lanean
edo ikasten pasa
dugu, nekatuta

gaude, udan herri guztietan
jaiak dira… normala da
burua beste gauza
batzuetan jartzea. Baina ez
pentsa herri guztia
geldituko duenik udako
oporraldiak; batzuk
martxan jarraituko dugu
eta. Martxan ekimenak
sortzen eta antolatzen,
martxan irudimena lantzen,
martxan gizartea aldatzeko
makinatzen, martxan
autogestioa bultzatzen…
Azken finean: Martxan!
Gaztetxea eraiki behar
badugu ez baitago
atsedenerako betarik.

Gaztetxea eraikitzea ez
da lau horma altxatzea, ez
eta Udalari Etxeluzea
konpontzeko eskatzea. Gure
aurpegi politagatik, ezta?
Bada ez, ez dugu behar
inoren oparirik. Gaztetxea
nahi badugu, demostratu
egin behar dugula, iazko
Gazte Festetan eta azken bi
urtetako sanikolasetan egin
genuen bezalaxe, zertarako
gai garen erakutsi behar
dugulako. Baina ez jai
giroan bakarrik, unean
uneko aldarrikapenetan ere
denon partaidetza behar da.

Nahiago duzula egun
osoan hondartzan etzan
edo lokaleko sofan porroak
erretzen egon? Nik ez dizut
esango zer egin, zure aukera
da, baina nik gaztetxea nahi
dut Orion. Eta zuk?

Ez dago
atsedenik

MIKEL ARANZABAL

Eroriz ikasten da oinez

Azenarioa aldatzen du
baserritarrak soroan.
Untxiak begiz jotzen

du; dardarka itxitura pasa-
tzenduetaazenarioahartu-
ta, gordelekura doa, saria
dastatzera.Bat-batean,hego
handiko arranoa datorkio
erasoan.Korrikahasietaihes
egitea lortzendu. Iluntzean,
gaueko ehiztari azkarrenak,
hontzak, untxia akabatu eta
jan egiten du haren bi ume-
ekinbatera.Horrelakoxeada
bizitza, arriskuz josia, eta
gizakia ere ez dago horieta-
tik salbu, ez horixe.

Ia egunero joaten gara
mendiraeta,oraingoan,nor-
malean hain urruti ikusten
dugun arrisku hori gertutik
bizitzea tokatu zait. Ttipi-
ttapa, ingurukobazter zora-
garriei begira genbiltzaneta
naturak gure aurrean laga-
tako itxura oneko jaki bat
begi bistan genuenean,
haren bueltara hurbiltzen
ginen; begiratu, usaindu,
hartueta,miazkatuondoren,
probatu. Makina bat aldiz
esan izan diogu elkarri ze
ostiya dek hori? eta baten
batek etzekit, mikatza ziok
bai,bainaetziottankerikhar-
tzen.

Egiaesan,mendibuelta-
ko momenturik gozoenak
izaten ziren probatutakoa
garratzaizandaere;ausartak
sentitzen ginen. Baina, ibi-
liandabilenarigertatuegiten
zaizkio, gutxienesperodue-
nean,suarekindabilenaerre
egiten den bezalaxe.

Oraindelahilabetepasa-
txo, san Isidro egunez, pasa

zenjarraiankontatzeranoa-
kizuen ezbeharra: Ilunaba-
rrenean,Pagoetekobasoeder
horietan,apartekounehorie-
tako baten aurrean aurkitu

ginen.Guztionarretaharra-
patu zuen perretxiku baten
jiran bildu ginen. Arrautza
itxurakoipurdiborobilbate-
tikateratzenzen;enborzuria
zuen eta txapel gaina boro-
bila eta horixka. Inoiz ikusi
gabeko espeziea zen guret-
zat,bainasekulaahaztukoez
zaiguna. Zer izan zitekeen
hausnartuta, batek ahora
eramanzuen.Errietarikegin
gabeHara,begiraiok!horrek
jandikesanetaaurreraegin
genuen. Ostirala zen, egun
ederra eta asteburu bezpe-
rak dakarren zirrara genuen
soinean.

Astelehenean lagun bat
gutxiago ginen mendira
abiatzerakoan, harridura
aurpegiz Joxek ekarri zidan
albistea: laguna ospitalean
zegoela larri eta ez zekitela
garbizerkeramanzuenhara.
Lagunaren bikotekideak
emanzionizanzitekeenaren
pista medikuari: ostiralean
jandakoperretxikuhilgarria.
Astearteanjakingenuenguk
hori. Pozoiak bere lana egi-
na zuen ordurako.

Medikuak erabat harri-
tuta zeuden perretxikoak
ordugutxitanegindako lana-
rekin, hainbat organo bai-
tzituen kaltetuta, tartean,
trasplantatubehar izandio-
ten gibela. Egun bere onera
bueltatzekoborrokanjarrai-
tzen du.

Lehen ere gertatu dira
halakoak, gertatzen dira eta
gertatuko dira aurrerantze-
an ere; gizakia baita tranpa
bereanbirritanerortzenden
bizidun bakarra.

Baina ibilian
dabilenari

gertatzen zaio,
espero ez

duenean, suarekin
dabilena erre
egiten den
bezalaxe

Zer izan zitekeen
buruan bueltak
eman eta gero,
batek ahora
eraman zuen:
hara, jan dik

horrek

IBON BERASALUZE

LANGILEA

ADARRETATIK HELDUTA
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Oporren xarma

Iazortzihilabeteiraunduen
neguabukatudeladirudi,
horreladiobehintzategu-

tegiak; baita arratsaldetan
ikastolara joan beharrik ez
dutenhaurrenirribarreekere.
Izan ere, udako oporrak har-
tzea bezalakorik ez dago.

Horretaz gain, gainean ditu-
gu jada San Pedro jaiak eta
udako egun eguzkitsuak eta
beroak –horrela izatea espe-
ro dut, behintzat–. Eta, urte-
robezalasanpedroenatarian
ikasturtehonetakoazkenzen-
bakiakaleratukoduKARKARAk
ere.

Bitxia da, aspalditik ema-
ten baitit niri ikasturteko
azken KARKARAk halako zirra-
ra berezia.

Umea nintzenean ikas-
turtea bukatu zela eta hiru
hilabete luze aurretik nituela
ziurtatzen zidan; zahartxea-
goa nintzenean, berriz, udan
festarik festa eta parrandaz
parrandaibiltzekogaraiazela;
etaorain,berriz,hilabeteeskas
barru urtean osoan itxaron
ditudanoporrak iritsikodire-
la abisatu dit.

Hauirakurtzenarizareten

AIORA LARRAÑAGA

MOILA BAZTERRETIK

askoereoporretanpentsatzen
ariko zaretela badakit. Agian
ez gara inora joango oporre-
tara, ala bai eta ez dugu gau-
zaberezirikegingo…alaagian
bai. Baina, gehienok izango
dugu, ahal dugun neurrian,
nahi duguna egiteko aukera.
Hori da, eta ez besterik, opo-
rren xarma.

Urte osoan nahi duguna
egiteko aukera izango bage-
nu ez genituzkeen oporrak
apreziatuko; gehiago esango
dut,ezgenukeenoporrikizan-
go,betioporretanizangogina-
tekeenez hortaz ere asper-
asper eginda izango ginake-
en eta. Behin batean horrela
esan zidan erretiratuta urte-
akdaramatzanherritarbatek:
berari ez zitzaizkiolaoporrak
batereinporta,betijaizuenez,
nazka-nazka eginda zegoela
eta.

Behin horrela esan
zidan erretiratuta
urteak daramatzan
herritar batek,

berari ez
zitzaizkiola

oporrak batere
inporta, beti jai
zuenez, nazka-
nazka eginda
zegoela eta

Denadela,oporretangus-
turaibiltzeaopadizuetdenoi.
Eairaileanerehemenelkarren
berri izaten dugun.

Ondo izan eta datorren
ikasturtera arte.
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Zezenketa 86ko sanpedroetan

San Pedro eguna zen,
1986ko ekainaren 29a.
Udalak Orioko lehen

zezenketa antolatu zuen. Ez
zen inolako fiesta nacional
izan, eta Orioko erara
moldatu ziren torero,
banderillero eta abarrak.
Argedaseko Adolfo la Huerta
ganaduzaleari txekor bat
erosi eta Pepe Moreno
gonbidatu zuten zezenketa
egitera.

Argazkian ikus
daitekenez euria barra-

barra ari zuen, ikusle
guztiak aterkarekin ageri
dira eta.

Txekorra ez zuten hil, eta
Jesus M. Ferrin zena izan zen
zezenari banderilla jartzea
lortu zuen bakarra.
Ez euriak ezta egun hartan
izan zen bonba abisuak ez
zuten festa zapuztu.

Argazkikoak hauexek
dira: Zaldi gainean, Martin
Arruti; zaldiaren inguruan,
zuriz jantzita, Luis M.
Uranga eta Jesus M.

Atorrasagasti –zaldiak
tapatzen du–; eta atzean
eskubitara, kapotea
eskuetan, Pepe Moreno,
egun hartako toreroa eta,
beste aldean, bi laguntzaile.

ARGAZKIA: ANJEL ESNAL

INFORMAZIOA: PEPE MORENO

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

Gaur egungo
hondartza eta orain
dela hamar urtekoa

oso desberdinak dira, orain
hondartzaren inguruko
parajea politago dagoela
esan genezake; hotela,
paseoa, parkinga… direla
eta. Baina hondartza,
benetan, ezin dugu oso ongi
dagoenik esan. Izan ere,
lehen ez bezala,
hondartzara sartzerakoan
ezin dugu sandalia,
txankleta edo oinetakorik
kendu, hanka azpian mina
ematen baitute harri txiki
horiek, orain hondarra
direnak, alegia. Hori
bakarrik ez, ordea, uretan,
kontu handiz ibili behar
izaten dugu, orillera
handiak egoten baitira
itsaso eta hondartzaren
mugan, horrek olatu
handiagoak lehertzea
eragiten baitu. Hori dena
kontuan hartuta, ez dut uste
esan genezakeenik oraingo
hondartza lehengoa baino
hobea denik.

Hondartzaren
egoera

ESTELA ATORRASAGASTI |

DBHKO 3. MAILA

Lau puntuetan bilduko
nukekritikaegingodiot
Alain Montilla Bello

argazkilariak Salatxo taber-
nan jarri duen erakusketari:
paisaia, koloreak, postalak
eta kafetxoa.

Orioko paisaiaren origi-
naltasuna azpimarratzekoa
da: orain arte ez nuen ikusi
inoizherriarenirudiaharriz-
ko leiho horietako batetik
barnaetabenetan ideiaona
iruditu zait, polita. Baita ere
momentu atsegina adieraz-
ten du umeak jolasean ari
diren argazkian, hiriburu
horretakohondartzarenlan-

broaren artean. Mementu
egokia argazki egokia ate-
ratzeko.

Koloreakdeigarriakdira:
Photoshoparekinegokituta-
ko argazkiak oso artistikoak
irudituzaizkit,kontrasteoso
deigarriakegitenditu.Argaz-
kizuri-beltzbati,koloretono
argiak sartu izana. Oso ori-
ginala iruditu zait, baita ere,
txinpartekeragindakokolo-
regorribizihorinolazatitzen
duen argazkia 3tan.

Txillidaren Haizearen
orrazia eta obrak postalak
iruditzenzaizkit:argazkipoli-
tak bai, baina, Donostiako

hiriaren postal tipiko horie-
takoakdirelaustedut.Agian,
bereintentzioahoriizanzen.
Batek daki.

Eta, bukatzeko, azken
argazkibataipatubehardut:
Kafetxoaren argazkia. Ins-
tantanea atseg ina da ,
mementu goxoa adierazten
du,lekuegokia,garaiegokia,
kafe eder bat hartzeko, bai-
naerakusketahonetansobe-
ra dagoela iruditzen zait
argazkihori,ezdatorrelaPai-
saian eta Kolorean ikusita-
koarekin bat.

IBAN EGIGUREN

Salatxon ditu ikusteko Alain Montillak fotoak ekainaren 26a arte. KARKARA

Bazkal osteko
kafetxoa sobera dago
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“40 urtetik aurrera
daukagun emaku-
meentzat paper
gutxi dago.
Eskertuko nuke
nere adineko
emakume baten
papera ematea.
Beti zaharragoenak
jokatzen ditut.”

IÑAKE IRASTORZA
Aktorea
Euskadi Irratia
2009/06/11

“Esan behar da
Oraia Perez eta Ane
Barandiaran
jaurtitzaile gazteek
oso lan ona egin
zutela.Ohiko
titularrek, berriz,
animatzaile
moduan jardun
zuten.”

ELENA
ETXEBERRIA
OBBko presidentea
Hitza
2009/06/10

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Zenbat hitz egin ote
dugu azken ikasturtean
krisiaz? KARKARAko
gutun eta iritzi
artikuluetan besterik ez
zen aipatzen, aldi
batean behintzat.

Orioko eta Aiako
herritar askok eta
askok, beste
herrietakoek bezala,
ikaragarri sufritu dugu
ditxosozko krisia dela
eta.Ugari dira lanik
gabe kalean geratu
direnak eta beste askok
ERE famatua dute
mehatsu.

Ez dakigu uda
ondoren kontua zertan
izango den.

Beraz, zaila bada ere,
saiatu oporretan penak
ahaztutzen eta gozatu,
merezi du eta.

Eutsi goiari!

Udan oporrak
ditugunoi

50 urte zoriontsu
M. Carmen Gaztañazpi eta Agustin Arratibel senar-emazteak
dituzue argazkikoak eta berrogeita hamargarren urtea dute
aurten elkarrekin.

Ekainaren 14an ospatu zuten urtemuga hori familia oso-
arekin. Goizean, Besasaingo Olaberriko elizan egin zuten
meza eta, gero, Arrueta jatetxean bazkaldu zuten.

Zorionak bikote!
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• UxueOlaskoagaEtxebe-
rria, Orion, ekainaren
10ean.
• Josune Genoba Vilches,
Orion, ekainaren 7an.
• Alex Kaperotxipi Curiel,
Orion,maiatzaren30ean.

• Jose Manuel Azkue Ira-
zusta,Aian,ekainaren2an.
61 urte.
• MartzelinoPeñaMante-
rola,Orion,ekainaren6an.
86 urte.

EZKONDUTAKOAK

• Ez da ezkontzarik egon.

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

943 83 15 27

Ostegunetik igandera
sanpedroak disfrutatzen

Ekainaren 28an, ostegu-
narekin, arratsaldeko
19:00etan hasi ziren

84ko sanpedroak erraldoien
etaburuhaundienkalejirare-
kin. Jaietan, artisau eta esko-
lenerakusketakereizanziren
ikusgai eta orain egiten den
Orio Loretan txapelketaren
antzekoa ere izan zen, Leiho
Loratu izenarekin.

Ostiralean,SanPedroegu-
nean,9:00etakokaleratuziren
txistulariak, 10:30eko meza
baino lehen. 12:00etan esku-
soinu saioa, 17:00etan futbi-
to partida… eta, ondoren,
dantzaldia izanzuten.Eguna
bukatzeko, gaueko ordu txi-
kietansokamuturraeginzen.

Larunbatean, 9:30eanhasi
zen jai eguna, erraldoi eta
buruhandiekin. 10:00etan
sokamuturrra egin zuten,
12:00etan, berriz, herri kiro-
lak izanzituzten,horienarte-
an Ostolaza eta Zelai harri
jasotzailen ikustaldi bikaina.
12:30eangoitibeheren jaitsie-
ra izan zen eta, 19:00etan,
kaleakgirotzeko txarangaeta
dantza. Ondoren, zezena eta
eguna amaitzeko, 23:00etan,
mozorro lehiaketako sari
banaketa egin zen.

Azkenfestaegunean,igan-
dean, 9:00etan txistularien
kalejira izan zen. Goizeko
9:30ean krosa eta 12:00etan
sagardo eta bakailao txapel-
ketakeginzituzten.14:00etan
lagun arteko bazkaria izan
zuten herriko zaharrenek.
Arratsaldetako 16:30ean sas-

ORAIN DELA 25 URTE

Jaiak ekainaren
28tik uztailak 1era

izan zituzten:
herri kirolak
San Pedro

egunean izan ziren,
harrijasotzaileak
tartean zirela

Arin eta Embil
altzari fabrikan

sutea izan
zen, baina

ez zuen ondorio
larririk izan,
zorionez

Alejandro Olidenek
Martiartuko idi

proba irabazi zuen
sanantonioetan

SUTEA LANTEGI BATEAN
Ekainaren6an,ArinetaEmbil
altzari fabrikan ustegabeko
sutea has i zen goizeko
11:00etan,hautsaetaegurkix-
kurrakentzekolantegianera-
biltzen diren makina auto-
matikoetan. Zorionez, hon-
dakin horiek eraikuntzako
terrazan zeuden, eta ez zen
galera handiegirik izan.
Donostiako suhiltzaleak eto-
rri ziren sua itzaltzera eta
eguerdiko ordu baterako
bukatua zuten lana.

IDI PROBA
Ekainaren13an, SanAntonio
egunean, Martiartun jokatu
zen pisu askeko idi probaren
garaileizanzenAlejandroOli-
den. Parte hartu zuen lehe-
nengo idi parea Olidenena
izanzenetaidihandiekinari-
tuzen.Bestehiruaurkari izan
zituen Olidenek, baina berak
egin zuen markarik onena,
hasi eta hamar minutura 18
iltze eginak baitzituen eta
hogeitamar minutuko jardu-
naldian, berrogeita hamar il-
tzeko markarekin amaitu
zuen. Probaederraeginzuen
oriotarrak Leon eta Ikentza
idiekin.

ARRAUNA
Ekainaren 30ean, Gurutze
Gorriaren aldeko estropada-
rekin ireki zenarraundenbo-
raldia.Kantauriko txokoguz-
tietatiketorritakozazpitaldek
hartu zuten parte eta horien
artean zegoen Oriokoa.

1984
EKAINA

kibaloi partida jokatu zuten
eta,ondoren,18:00etan,pilo-
tan aritu ziren. Kemen talde-
aren dantzaldiarekin bukatu
ziren sanpedroak.
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“20 km inguruan izango dira
kalteak; Orion ere bai, beraz”
Erraustegiaren aurkako
plataforma sortu berria da
herrian. Bertako kide dira
Egoitz Eizagirre, Ekhiñe
Saizar eta Joseba Oliden.

Errausketareningurukokez-
kak elkartu al zaituzte?

Asteak generamatzan
lagun artean elkartzen gine-
nean erraustegiaz hizketan
eta kezkabera genuela ikusi-
ta, lanean hasi beharra zego-
ela konturatu ginen.

Bestalde, Usurbilen atez
ateko zabor bilketa martxan
jarri zenean eta inguruko
herrietan ere lanean ari zire-
la ikusita,Orion eremugitze-
ko garaia bazela iruditu zi-
tzaigun; are gehiago, erraus-
tegia etxe alboan jarri nahi
digutela jakinda.

Usurbildarrek egindako
bideari jarraitu al diozue?

Ez.Gure kabuzhasi ginen
bilerak egiten. Horrez gain,
San Markos inguruko herri
guztietan daude herri plata-
formaketahorienordezkariak
hilean bitan Gipuzkoako
ErrausketarenAurkakoKoor-
dinadorarekin biltzen dira,
Zubietan.Harajoanginental-
deko bizpahiru lagun, infor-
mazio bila: hasteko irizpide-
ak jasotzera… Gero lanera!

Zein helburu jarri dituzue?
Zaborren kudeaketa ego-

kia lortzea da helburu nagu-
sia.Erraustegiakanpainahau
guztia bultzarazi duena izan
da, osasun, ekologia…arloe-
tan sortzen dituen kalteak
izugarriak baitira. Gainera,
egungo sistemaezda erraus-
tegiarekinbateragarria,birzi-
klatzenditugunplastikoa eta
papera behar baititu erre-
gaitzat zaborra erretzeko.

Azkenbatean,erraustegia
heriotza eragiten duen iru-
zurhutsada.Zaborraren%20

EGOITZ, EKHIÑE ETA JOSEBA | ERRAUSTEGIAREN AURKAKO PLATAFORMAKO KIDEAK

birziklatzendugungaraiotan,
%77 berrerabiltzea lortu da
Usurbilen, atez ateko bilke-
tarekin. Lapatx zabortegira
konpostatzera eramatenden
gaiorganikoarenpurutasuna
%97koada,gainera.Horixeda
guk nahi dugun alternatiba
ere.

Azaliezaguzueatezatekobil-
keta nolakoa den.

Egunero, aldez aurretik
erabakitako zaborra laga
behar izaten da ezkaratzean,
bizilagunbakoitzakduenleku
propioan. Organikoa astean
hirutan jasotzenda; beira eta
plastikoabehin;paperabitan;

Lehen zeregina
jendeari lanean ari
garela jakinaraztea
da; plataforma

badela kaleratu eta
erraustegia zer den

azaltzea

Lanak egiteko
baimenik ez duten
arren, makinek

lekua hartua dute;
beraz laster hasiko

dira Zubietan
erraustegia egiten

eta painalak, konpresak…
egunero.

Zer egingo duzue Orion ere
abian jar dadin?

Lehen zeregina jendeari
laneanarigarela jakinaraztea
da;plataformabadelakaleratu
eta erraustegia zer den azal-
tzea: zein kalte eragiten
dituen,zergatikezdugunnahi
eta zein alternatiba ditugun.
Herritarrak informatu behar
ditugu eta autokritika egitea
erebeharrezkoairuditzenzai-
gu;azkenbatean,erraustegia
egitera badoaz guk utzi egin
diegulako da.

Kanpaina informatiboak
ere egingo ditugu; ikastetxe-
etan ere izango gara erraus-
tegiei buruzko informazioa
zabaltzen;udaerebadator,eta
hondartza inguruan zerbait
egin nahi genuke, bisuala,
atentzioa deituko duena.

Britainia Handiko lege
baten arabera, erraustegia-
ren inguruan, 20 km-ko erra-
dioan, ezin da ez laborerik
landatueztaanimaliarikhazi
ere.

Oriotarrok, Zubietaren
kasuan, 20 km-ko erradio
horren barruan gaude.

Bestalde,hondakinenlege
berri bat –erraustegia bertan
beherautzi etaatezatekobil-
ketarenalde–EuskadikoPar-
lamentura eraman ahal iza-
tekosinadurakbiltzenarigara.

Noiz dira erraustegia egiten
hastekoak?

Lanak egiteko baimenik
ezdutenarren,makineklekua
hartuadute,dagoeneko;beraz
laster hasiko dira lurra pres-
tatzen Zubietan. Egun hori
iristean, mendi martxa egin-
go da Zubietara. Asteburuan
izango da eta kartelen bidez
jakinazikoduguibilbideanola
egingodugunoriotarrok.Adi,
beraz!

Sinadurak biltzen dabiltza hirurak plataformako beste kideekin. KARKARA
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EKAINA/UZTAILA
19an, Zulika.
20an eta 21ean, Azaldegi.
22an, Larrañaga.
23an, Mutiozabal.
24an, G. Artiñano.
25an, Iriarte.
26tik 28ra, Zulaika.
29an, G. Artiñano.
30ean, Azaldegi.
1en, Zulaika.
2an, G. Artiñano.
3an, Larrañaga.
4tik 10era, Lasa.
11n eta 12an, Larrañaga.
13an, Azaldegi.

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
19 01:47 eta 14:18 07:56 eta 20:26
20 02:46 eta 15:12 08:51 eta 21:22
21 03:41 eta 16:03 09:44 eta 22:15
22 04:34 eta 16:54 10:34 eta 23:08
23 05:26 eta 17:44 11:24 eta _____
24 06:17 eta 18:35 00:00 eta 12:14
25 07:08 eta 19:26 00:51 eta 13:03
26 07:59 eta 20:18 01:41 eta 13:54
27 08:50 eta 21:11 02:32 eta 14:45
28 09:43 eta 22:06 03:25 eta 15:38
29 10:39 eta 23:04 04:19 eta 16:35
30 11:41 eta _____ 05:17 eta 17:37
01 00:09 eta 12:47 06:19 eta 18:45
02 01:18 eta 13:51 07:25 eta 19:53
03 02:25 eta 14:49 08:27 eta 20:55

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Ekainaren 20an, Kultur Aniztasun jaiaren egun
nagusia ospatuko da Orion. 11:00etatik 22:00etara 5
kulturaren erakustokiak jarriko dira plazan eta,
horretaz gain, egun osoan ikuskizunak ere izango
dira: 13:00etan, Capoeira; 18:30ean, Senelgalgo
perkusio erritmoak; 18:45ean, Nikaraguako dantzak;
19:00etan, Vivencias; 20:00etan Harribil eta
Errikotxia; eta 20:45ean, Kubatá taldea.

Jai egin, kulturaz blai!

MUSIKA
Ekainaren 19an, gitarra

elektriko entzunaldia.
17:00etan, Danbolin musika
eskolan.

Ekainaren 19an, kantu
entzunaldia. 19:00etan
kultur etxean.

Ekainaren 19an, Azkaiter
Pelox bakarlariaren
kontzertu akustikoa.
22:30ean Zarauzko Arranon.

Uztailaren 18an, Benito
Lertxundiren kontzertua,
ikastolak antolatuta.
22:00etan kiroldegian.

KARKARAK 20 URTE
Ekainaren 19an, Patxi

Zubizarretaren Hamar
mezu eta dei bat hitzaldi
musikatua. 19:00etan,
Udaletxeko Udalbatzarraren
aretoan, KARKARAk
antolatuta.

Uztailaren 3an, Giranaiz
talde oriotarra. 19:00etan
kultur etxean, KARKARAk
antolatuta.

ANIZTASUNAREN JAIA
Ekainaren 21ean,

11:00etan, Orioko nahiz
kanpoko nesken arteko
futbol partida eta,
12:00etan, Orioko gizonezko
beteranoen eta etorri
berrien artekoa.

Ekainaren 21ean,
14:00etan, lagun arteko
bazkaria, kiroldegiko
tabernan.

DANTZA
Ekainaren 23an, Harribil

dantza taldearen San Juan
gaueko dantza emanaldia.

ZINEA HONDARTZAN
Uztailaren 11n eta 25ean,

eta abuztuaren 1ean filma
bana emango da 22:00etan.

Ekainaren 22an,
kastolaren eraikin berriaren
inguruko ospakizunen
bilera irekia. 19:00etan
kultur etxean.

ERAKUSKETAK
Ekainaren 26a arte, Alain

Montilla Belloren argazki
erakusketa. Salatxo
tabernan.

Ekainaren 27tik 30era,
Ostargi elkartearen
erakusketa. Kultur etxean.

Uztailaren 6tik 30era, Jose
Ramon Salsamendiren
margolanak. Kultur etxean.

UDAKO ORDUTEGIA
Ekainaren 22tik uztailaren

31ra goizez bakarrik irekiko
da kultur etxea, 9:00etatik
13:00etara. Abuztuan itxita
egongo da.

Irailaren 15a arte, egunero
irekiko da turismo bulegoa.
Astelehenetik larunbatera,
goizez (10:00-14:00) eta
arratsaldez (16:00-20:00);
igandetan, goizez bakarrik.

ABENTURA KIROLA
Uztailaren 6tik 9ra Jacara

irteera Talai Mendik
antolatuta.

ESTROPADA
Orioko bandera jokatuko

da TKE liga barruan
abuztuaren 30ean,
12:00etan herriko barraren
aurrean.

BILERAK
Astearteetan eta

ostegunetan, 19:00etan,
OKK-ko asanblada irekiak,
Kosta Tailerrean. Gaia:
Gaztetxea. Uztailaren 2an, 2.
Gazte Festak antolatzeko
koadrilen arteko bilera.
19:30ean, Kosta Tailerrean

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

Iragarkietarako
txokoa

Pertsona baten bila nabil,
pisua konpartitzeko Orion.
Tf: 659 73 40 01.

SALGAI
Volkswagen Golf autoa

salgai, 1991. urtekoa.
Tf: 630 77 88 07.

Sagarminak (makatz
basatiak) saltzen dira.
Tf: 662 39 08 38. Felix.

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

Hiru ateko Peugeot 206
autoa salgai. 10 urtekoa,
144.000 km. Gasolina.
Egoera onean dago. Prezioa:
2.800 euro. Tf: 615 73 69 11.

Taxi lizentzia salgai,
Orion. Tf: 669 89 10 20.

Izozgailua salgai. Berri-
berria eta egoera onean.
Tf: 696 33 28 80 (Jone).

GALDUTAKOAK
Zafiro bat duen perla

zurizko belarritakoa galdu
nuen urriaren 11n, Blinketik
Ardatza bitartean. Estimu
handia diot eta aurkitzen
duenari asko eskertuko
nioke 943 83 13 22
zenbakira deituko balit.

Pendrive bat agertu zen
urriaren 24an Eusko
Gudariko Eroski
supermerkatuan. Kolore
txuria eta gris metalizatua

AZOKA

ALOKAIRUA
Edozein negozio

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

ditu eta KARKARAko bulegoan
dago gordeta.

Zilar koloreko eraztun bat
agertu zen Orioko kultur
etxe parean, urrian. Kolore
askotako karratu batzuk
ditu aurreko partean. Jabeak
KARKARAren bulegoan jaso
dezake.

LAN ESKAINTZAK
Montaje eta ajuste

mekanikoan aritutako
langilea behar dugu.
669 01 43 49.

EROSGAI
Arkoi motako izozgailu

handi bat erosiko nuke.
Tf: 696 33 28 80 (Jone).
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