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Esperantza
harrobian jarrita

Aurtengoa ez da izan
denok nahi genuen
bezalakoa; baina Oriok
harrobi sendoa du eta
zaleek hartan jarrita
daukate esperantza.
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KARKARAk ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen edota
iritzien erantzukizunik.

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

TXANKA ETA XARPAS

1
Oiana neska bizkorra
atera zaigu herritik
isil-isilik eta apal
lana egin du gogotik
deporte hortan munduan
bakarra dezu aurretik
zilar dominakin etorri
zera Rotterdametik.

2
Lengo hilean izan genun
Oianaren aditzera
mundu hontako onenekin
joan zinen borrokatzera
zilar domina irabazita
etorri zera etxera
ta merezia izandu dezu
herri guztian harrera.

3
Oraindik zaude neskatxa
gazte ta indarrez betia
harriturikan utzi diguzu
herri hontako jendia
izugarria mundu guztian
bigarrena izatia
aurten zilarra ekarri dezu
hurrengo urten urria.

Zorionak, Oiana!
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GUTUNERAKO OHARRAK

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

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

KARKARAk bere egiten du eskutitzak laburtzeko
eskubidea.

Gaztetxerik
gabeko Gazte
Festak, berriz?
Urte bete pasa da lehen Gaz-
teFestetatik;beraz,urteabete-
ko da gaztetxea okupatzeko
ahalegina egin genuenetik;
irailaren26anhainjustu.Uda-
larekin negoziaketan hasi
ginenorduan–hasierandenek
baietz, gero EAJk eta PSOE-
EEk atzera egin zuten, beste-
ekoraindikgaztetxeansines-
ten dutela esaten digute…–,
baina oraindik kale gorrian
jarraitzen dugu. Gauza asko
pasadiraurteluzehonetaneta
nazka-nazka eginda gaude.

Bainaezpentsagutunhau
etsi dugula esateko idazten
dugunik: ezta pentsatu ere;
inoiz baino gogotsuago gau-
dedagokigunetxeaedukitze-
ko eta Gazte Festetan eraku-
tsiko dugu hori, beste behin
ere,gazteokdakigunmoduan.

Gazte Festak ez dira gaz-
teontzatsoilik,gazteokherri-
tar guztientzat sorturiko fes-
tak baizik. Oraingo honetan,
Udalaren baimenarekin,
Herriko Plaza hartuko dugu
hiru egunez eta gaztetxean
egingo genituzkeen ekintzak
han egin, guztiak jai-giroko-
ak, jakina, festa egunakbaiti-
ra. Herritar guztiak gonbida-
tzen ditugu gurekin gozatze-
ra, ikasteraetapartehartzera,
egiten ditugun gehienak ez
dira-etabegiraegotekoak.Utzi
itzazueaurreiritziakaldebate-
ra eta zatozte denak gurekin.

Bukatzeko,Udalarierron-
ka egingo diogu hemendik:
ezetz beste urtea bete gazte-
txerik gabe!

OKK GAZTE ASANBLADA

Mendira nondik?
Ni ez naiz hasiko autopista
sarreraetairteeraberriabeha-
rrezkoadenalaezbaloratzen.
Esan nahi dudan bakarra da,
bertatikpasatzendirenoinez-
koen egoera ez dutela inolaz
ere kontuan hartu hori egite-
rakoan, asko baikara Kukua-
rri, ItsaspeedoBentakobidea

egitendugunok.Behinhorre-
lakoobrabategitenhasizgero,
ez litzateke gehiegi eskatzea
izango,hondartzatikAnduko
bidegurutzera arte, oinezko-
entzako pasabidea jartzea.

Gogoandutautopistagai-
netik igaro behar zuen zubia
ere, San Martinetik Anduko
bidegurutzeraarte,egitekoak
zirela, baina noski! Hori hau-
teskundegaraianentzunzen.
Denok dakigu hitzak haizeak
eramaten dituela, eta hau-
teskunde garaian haizeak
gogor jotzen du.

Horretazaparte,dirumor-
doa gastatu behar du Udalak
Donejakue Bidearen Inter-
pretazio Zentroan eta, esan
beharra dago, tarte horretan
fabore gutxi egiten dietela
handik igarotzen diren erro-
mesei.

Eaezbeharrikgertatubai-
nolehensoluzioonaaurkitzen
diogun arazo horri.

JOSE M. LIZASO

Mila esker
Musika Eskolari
Eskutitz honen bidez, Musi-
ka Eskolari gure esker ona
azaldunahidiogu,azkenhiru
ikasturteetan bertako gelak
erabiltzen utzi baitizkigu.

Eraikinberriariesker,aur-
ten, lekua nahikoa izango
dugueta,ondorioz,orainarte
Musika Eskolakoekin parte-
katu ditugun gelak ez ditugu
erabiliko. Sortutako eragoz-

penengatikbarkamenakeska-
tu eta, batik bat, eskainitako
erraztasunengatik eskerrik
beroenak eman nahi dizkie-
gu, eta etorkizunean elkarre-
kin lanean jarraitzeko asmo-
rik sendoena helarazi.

IÑAKI BERAZA

ORIOKO IKASTOLAKO ZUZENDARIA

Eskertza
Uztailekokontzertuan,abes-
ti eta abesti artean Benitok
ikastolaren aldekohitz gogo-
angarriakeskainizizkiguneta
eraikinberriaren/ikastolaren
aldelaneandihardugunokbat
egiten dugu hitzokin: Euskal
Herriak bere historian izan
duen herri ekimenik garran-
tzitsuenetakoakdiraIkastolak.
Herri batek bere hezkuntza
sistema propioa izatea nahi-
taezkoa da aurrera egin eta
bere nortasun ezaugarriak
mantendu ahal izateko. Eta
horida ikastolekegindutena.
Askotan haize asko kontra
izan badituzte ere, nahiz au-
zolanean edo estraperloan
batzuetan,herriakelkarrekin
sortutako erakunde eta erai-
kinak dira. Euskal Herriak
Ikastolen ispiluan begiratu
beharko luke eta hezkuntza-
tikatdaudenarazoeiaurreegi-
nez herria eraiki.

Olaxkaren parte hartze
berezia ere izangenuen.Bes-
teenartean,OriokoHerriIkas-
tolako neska-mutilek ereser-
kia bihurtu zaigun kantua

eskainiziguten;BrendamGra-
ham-en musika eta Olatz
ZugastirenletrakdituenBizi-
rik gaudelako abesti ederra,
hain zuzen ere.

Ikastola osatzen dugun
ikasle, irakasle, langile eta
gurasoguztionpartetik eske-
rrakemannahidizkiegu Beni-
torietaOlatzi,bereziki,etabai-
ta herriari, Udalari eta berta-
ko lang i l ee i e ta lana
borobiltzen lagundu zuten
guzti-guztiei ere.

Esan, Bizirik gaudelako
kantuaren letrak dioen beza-
la, urteetan gure herrian piz-
tuta izan den suak aurreran-
tzean ere horrelaxe iraun
dezan ahaleginduko garela,
OriorietaEuskalHerriari,oro
har, proiektu berriak aurkez-
tuz eta beti bezain aitzindari
eta ekintzaile izanez.

ORIOKO HERRI IKASTOLAKO

ARTEZKARITZA BATZORDEA

Dantza ikastaroa
Laster hastera goaz dantza
saioekin. 18 urtetik gorakoek
aukera dute dantzan ikaste-
ko (fandango, arin-arin,
mutxikoak, larrain-dantza…)

Irailaren 30ean egingo
dugu bilera, 21:00etan Ikas-
tolako pergolan.

TALAI MENDI ELKARTEA

Kolpe gogorra
Jota gaude oraindik ekaine-
anjasotakoberriarekin:Patxi
Uranga atxilotu zuen poli-
ziaketaETAkidea izateaego-
tzi.Kolpehandiaizandahura
hemenlaneanezagutudugu-
nontzat.

Lauurtezaritudagurekin
lanean Patxi eta, nola ez,
harreman estua izan dugu
berarekin.Langilefina,haren
umoreakbehinbaino gehia-
gotan alaitu dizkigu lan
orduak. Hori da guk ezagutu
duguna, eta lehenbailehen
berrizkaleanikustekodesioa
adierazi nahi diogu honen
bitartez.

KARKARA TALDEA
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735 ikaslerekin hasi da
aurtengo ikasturtea Orion
Guraso askoren
lasaitasunerako, udako
oporraldia bukatu da eta
ikasleak ere itzuli dira
eskolara dagoeneko.
Ikastolak eraikin berria
izango du, gainera, eta
Zaraguetak berritze lanak
egin ditu.

Irailaren9an,asteazkenarekin
ikasturtea hasi zuten herriko
biikastetxeek.735ikasleizan-
go dituzte guztira: 587 ikasle
ditu Orioko herri ikastolak,
2tik 16 urtera bitarteko adin
tartean, eta Juan Zaragueta
herri eskolak, aldiz, 148 ikas-
le, 2 urtetik 12ra. Beraz,DBH
kontuanhartugabe, ikasleen
%75 ikastolara joaten da eta
%25 Zaraguetara.

MariaMaestrahaur esko-
laneremartxanjarridiradago-
eneko.Hilaren 4anhasi ziren
txikienakeskolan,bainaorain-
diktxikiekegokitzekotartean
ari dira, gero ordutegi osoa
ematenhasteko.Musikaesko-
lan, berriz, 303 ikaslek eman
dute izena eta irailaren 3an
hasi zuten 2009-2010 ikas-
turtea.

OBRAK ZARAGUETAN
Udanhainbatobraegindituz-
te Zaragueta eskolan. Beste-
akbeste,bertakokomunguz-
tiak berritu dituzte eta teila-
tu azpia ere konpondu egin
dute. Bertako zuzendaritzak
adierazidiguosogusturadau-
dela egindako lanekin, goxo
eta egoki geratu delako.

IKASTOLARENERAIKINBERRIA
Egitenaridirenetxeberriadela
eta hainbat ekitaldi antolatu
ditu ikastolak: sanpedroetan
triatloiaantolatuzuten,Beni-
to Lertxundiren kantaldia
uztaileanetairaileanereanto-
latudituztebestesaiobatzuk.

Irailaren19an, larunbata-
rekin,DBHko4.mailakoikas-

DBH KONTUAN HARTU GABE, ORION IKASTEN DUTENEN %75 IKASTOLARA JOATEN DA ETA %25 ZARAGUETARA

leen eta ikasle ohien arteko
eskubaloi partida izango da
kiroldegian, 17:00etan.

Irailaren26an, larunbata-
rekin, 16:30ean, ikastolako

gurasoak Realeko beterano-
en kontra arituko dira futbo-
lean, Mendibeltz zelaian.
Batek baino gehiagok bizitza
osoan futbolean idolo izan

dituztenen kontra jokatzeko
aukera izango du, Realak ira-
bazizituenbi ligatako jokala-
riak izango baitira tartean.

Ohorezko sakea Oiana
Blancok, Jokin Gozategik eta
Jose Luis Loidik egingo dute,
etaoroigarribanajasokodute,
kirol lorpenengatik zorion-
tzeko. Gero, 18:30ean, herri
kirolerakustaldiaegingodute
Heldu! taldekoek, ikastolako
plazoletan,eta,gainera, Idoia
Etxeberriak Euskal Herriko
errekorrahobetzekosaiakera
egingo du harria jasotzen.
Heldu!-koakgizaprobatanari
diren bitartean, sabela bete-
tzeko aukera ere izango da,
txorizoa, saiheski errea eta
edariasaldukobaitute.Gaue-
an, 22:00etan, Mihise gaine-
ko dantza ikuskizuna estrei-
natuko du Aukeran dantza
taldeak kiroldegian.

Haurrek mesfidati begiratzen zioten Karkarako kazetariari, lehen eskola-egunean. KARKARA

Aurtengo
ikasturteak badu
berezitasunik, izan
ere, Zaraguetak
berritze lanak

bukatu berri ditu
eta urriaren 25ean
inauguratuko da
legealdi honetan
horrenbesteko
zeresana eman
duen ikastolako
eraikin berria

587 ikasle ditu
Orioko herri

ikastolak, 2tik 16
urtera bitarteko
adin tartean, eta
Juan Zaragueta
herri eskolak,

aldiz, 148 ikasle,
2 urtetik 12ra.
Musika eskolan
303 ikaslek hasi
zuten ikasturtea
irailaren 3an
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ATXILOKETA
Patxi Uranga
espetxean
Ekainaren 23an, Espai-
niakoPoliziakPatxiUran-
gaoriotarraetaOlatzLasa-
gabaster haren bikoteki-
dea , a tx i lo tu z i tuen
Usurbilen.

BaltasarGarzonEspai-
niakoAuzitegiNazionale-
koepaileakzuzenduzuen
operazioa,Usurbileraeto-
rrita.Espainiakoestatuko
segurtasun-idazkariAnto-
nio Camachok adierazi
zuenez, operazioa pre-
bentziozkoa izan zen,
atentaturik egin gabeko
komandoaomenzen-eta.

Ekainaren27andekla-
ratuzutenatxilotuekGar-
zonen aurrean Madrilgo
Auzitegi Nazionalean eta
inkomunikaturik egon
ziren5egunetan tratutxa-
rrak jasan zituztela salatu
zuten Patxik eta Olatzek.
Baldintzarik gabeko kar-
tzelazigorraezarrizitzaien
ETAko kide izatea eta
lehergailuak gordetzea
leporatuta.Gauregun,Val-
demorokokartzelandago
Patxi.

Patxi Urangak lau urte
egin zituen laneanKARKA-
RAko erredakzioan.

LABUR

Patxi Etxeberria omenduko
dute Lasarten eta Orion
Lasarte-Orian irailaren 27an
egingo diote omenaldia eta
urriaren 1ean, berriz, Orion
liburua aurkeztuko dute.

Patxi Etxeberria bertsolari
oriotarraLasarte-Orianbizida
aspaldian eta, orain, hango
bertsozaleelkarteaketaUda-
lekoEuskaraZerbitzuakharen
bizitzari buruzko liburu bat
argitaratukodute:PatxiEtxe-
berria, 50 urtez plazagizon
(1959-2009).Hizketanbezala
bertsotan.

Liburuaren aurkezpena-
ren aitzakiatan, omenaldia
prestatudiote, irailaren27an,
igandearekin. Omenaldi
horrenantolaketanpartehar-
tukodute, batez ere, Lasarte-
Oriako Udalak, Orioko Uda-
laketabiherrietakobertsoza-
le elkarteek.

OMENALDIAREN PROGRAMA
11:00etan, meza izango da
Lasarte-Oriako parrokian,
UnaiManterolaOrioko apai-
zak emana.

12:00etan omenaldi eki-
taldiaizangodaLasarte-Oria-
ko Manuel Lekuona kultur
etxekoaretonagusian.Bertan
parte hartuko dute: Andoni
Egaña, Jesus M. Irazu, Jon
Muñoa, Txomin Garmendia,
Imanol Lazkano, Joxe Agirre,
KoxmeLizasoetaJonAzpillaga
bertsolarieketaPatxirenhain-
bat lagunek.

Omenaldia bukatzeko,
14:00etan,Intzasoziedadean
bazkalduko dute.

12:00etako bertso saiora-

HAREN BIZITZARI BURUZKO LIBURUA AURKEZTUKO DA IRAILAREN 27AN

ko sarrerak 3 euro balio du;
liburuarekin erosiz gero,
berriz, 12 euro.

Orion ere aurkeztuko da
Patxi Etxeberriari buruzko
liburua. Ekitaldia urriaren
1ean izango da udaletxean,
19:00etan hasita.

LIBURUA
Xabier Lasak idatzitako libu-
rua Etxeberriari egindako
elkarrizketaluzebateanoina-
rritzen da eta, bertan, bere
bizitzako pasadizoak konta-
tzen ditu Patxik. Bertso bil-
duma eta bertsolagunekin
egindakosolasaldiakereager-
tzen dira.

Etxeberriari
egindako

elkarrizketa luze
batean oinarritzen

da gehienbat
Xabier Lasak

idatzitako liburua

12 eurotan erosi liteke liburua, omenaldiko sarrerarekin batera.
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Indartsu datoz
aurten ere Gazte Festak
Iazko arrakastaren ostean,
OKK gazte asanbladak
festak urtero antolatzea
erabaki zuen. Hilabete
askotako lanaren ondoren,
programazio betea eta
erakargarria aurkeztu dute
aurtengorako.

Gaztetxea lortzeko bidean
zenbat lagun mugitzen den
erakutsi nahi dute, beste
behin, OKK-koek. Gazteriak
herriarentzategindakofestak
dira, autogestioan oinarritu-
takoak.Udalarenaldetik pro-
gramazioa abian jartzeko
beharzirenbaimenakerejaso
dituzte gazteek, esaterako,
txosnakjarri etajaietakoordu-
tegia izango dute tabernek.
Festetako leloa hainbatetan
entzun dieguna izango da:
Gaztetxea orain!

GUZTIEI ZUZENDUTA
Ahaliketaherritargehienbil-
tzeko asmoarekin, adin guz-
tietako festa zaleei zuzendu-
tako kartela osatu dute.

Ostiral arratsaldean txi-
kienentzat pirata jolasak eta
txotxongiloak izango dira
17:00etatik aurrera plazan.
Afalondoan, piraten danbo-
rradahasikoda 21:30ean eta,
orduerdi beranduago, Oiana
Blancok txupinazoa botako
dumoilatik, 90batdanborjo-
le inguruan dituela.

Larunbatean, goizean
has iko d i ra fes tan e ta
11:00etan baltsakarreraizan-

IRAILAREN 25EAN DANBORRADA EGINGO DUTE, BI EGUNEZ JARRAITUKO DUTEN FESTAK HASTEKO

go da errioan. Moilara iritsi
beharko dute Etxeluzeatik
beheraegingodenlasterketan.
Eguerdiko 13:00etan paella
lehiaketaizangodaeta,ondo-
ren, bazkaria egingo da egin-
dakopaellekin.Bazkalostean
bingoan arituko dira eta
17:30ean Orioko txirigotak
izangodira ikusgai, aurtengo
berrikuntzanagusia. Iluntze-
antriki-bertso-poteo-manifa
egingo dute.

Igandean, diana joko du
gazte txarangak goizeko
08:00etan.Herrikobueltaegin
etagero,plazanhamaiketakoa

banatuko dute 11:00etan,
debalde. Ordu berean herri
kirolak izango dira. Arratsal-
dean jokoak egingo dituzte
eta argazki eta sketch ema-
naldiarekinamaitukodirafes-
tak, traka zaratatsua entzun
eta gero.

KONTZERTUAK
Egunero izangodirakontzer-
tuak plazan. Ostiralean
ArrautzUstelakoriotarraketa
Mikel Hats lapurtarrak izan-
go dira. Larunbatean kon-
tzertu potenteena eskainiko
dute Capsula argentinarrek

eta Random Feelings katalu-
niarrek. Igande arratsaldean
jotzekoazentaldeakhutsegin
du eta zer eskaini pentsatzen
aridiraorainasanbladakoak.

Igande goizean koadrilen arteko herri kirolak egingo dituzten bitartean hamaiketakoa banatuko dute debalde. KARKARA

RAMIRO
erreportaje
digitalak

943 83 10 48

Larunbat
bazkalosteko
bingoa eta

17:30eko txirigotak
izango dira
aurtengo

berrikuntzak
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Berdinketarekin hasi du
denboraldia Oriok
Aurpegi berriak ditu
aurtengo taldeak. Jende
berria bai, baina lehendik
ere ezagunak direnak. Lana
beltz egin beharko dute
aurten ere Jaime
Coladoren mutilek.

Denboraldiko lehen partida
jokatu zuten aurreko astebu-
ruan Orioko FTko mutilek.
Getariako Ketarenaurkaizan
zuten estreinaldia eta lehia
estuaizanzenhasieratikbuka-
era arte.

Hasierako hamaikakoan
lauberrikuntza ikusi zitezke-
en. Atean Joseba Requejo,
defentsaren erdian Aitor Itu-
rralde,zelai-erdianJonPadro-
nes eta punta-erdi lanetan
Miralles.

Padrones aurrekodenbo-
raldian hasi zen entrenatzen
taldearekin,bainaaurtenarte
ez du debutatu. Requejo eta
Mirallesjubeniletatikigodira,
lehena Antiguotik dator.

MENDIBELTZEKO HARMAILAK JENDEZ GAINEZKA IZAN ZIREN LARUNBATEAN

Azkenik,Iturraldeoraindik
jubenila den arren, Jaime
Coladoentrenatzaileakbere-
gan jarri du konfiantza.

Partidaestuajokatuzuten
larunbatean getariarren aur-
ka,etxekobezalajokatzenbai-
tute Orion Ketakoek, baina
erasoanaukeraosogutxi izan
zituzten. Argiena,IkerUrdan-
garinekizanzuenlehenzatia-
ren amaieran. Atezainaren
aurrean bakarrik geratu zen,
baina baloiak Ketako jokala-
ri batengan jo zuen.

Bestalde,jubenilekerehasi
dute ibilbidea. Etxean jokatu
zuten lehen partida Onda-
rroakoAurrerarenaurkaeta1-
3 amaitu zen. Gauzak ez dira
ongi hasi, beraz, horientzat.

GUREAK, KANPOAN
Ainhoa Mateosek Realean
jarraitzendu,superligakotal-
dearekin. JosuEsnaolak kon-
tratua berritu eta txuri-urdi-
nenlehentaldeanjokatukodu

aurtengoan,bigarrenmailan.
Arerio aiarra izango du

Esnaolak kategoria horretan,
Joseba Agirre bertan izango
baitaigoberriadenRealUnio-
nekin.

Jorge Pintok Bigarren B
mailan jokatuko du, Beni-
dorm aldean.

Hirugarren mailan ere
herritarren arteko lehia izan-
go dugu aurten, Josu Solabe-
rrietakLagunOnakenetaIker
TorrekLemoan jokatzenbai-
tute.

DARDOAK
Unanue
jo eta ke
Joseba Unanue txapelke-
tagarrantzitsuakjokatzen
hasiko da hilabete honen
bukaeran.

Ibarrako Gaztelubide
taldearekin ari da egun,
eta 501 eta Cricket jokoe-
tanaritukodaMirandade
Ebrokotxapelketan,Espai-
niako garrantzitsueneta-
koa.

Urrian 9tik 13ra Euro-
pakoTxapelketa jokatuko
du Holandan. Azkenik,
2010eko otsailean Japo-
niara joango da Unanue.

SURFA
16. txapelketa
datorren
asteburuan
Beste urtebetez, Orioko
Surf Taldeak txapelketa
antolatu du Antilla hon-
dartzan.

Azken urteetako ohi-
turari eutsiz, irailaren
azkenasteburuan jokatu-
koda,irailaren26eta27an.

Txapelketahirumaila-
tan banatu dute. 16 urte-
tikbeherakoentzat,16urte
edo gehiago dituztenen-
tzat eta neskena. Olatuak
lagun badituzte, igande
arratsaldeanjokatukodira
finalak.

SASKIBALOIA
Eizagirre
Duskorekin
AurtenereUnaiEizagirrek
Baskoniako lehen taldea-
rekin aurredenboraldia
egiteko abagunea du.

Harrobikojokalarione-
nekin ari da entrenatzen
Ivanovicen taldea. Entre-
natzeaz gain, Eizagirrek
Lleidakotxapelketarajoa-
tekoaukeraizandu,nahiz
eta taldearekin jokatzeko
beste baterako zain egon
behar.

LABUR

Korner batean izan zuten derbiko aukera apurretako bat oriotarrek. KARKARA

Aurten ere lan
asko egin

beharko dute,
lehen partidatik
erasoan aukera

gutxi izan
dituzte-eta
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Sentimendu koktela

judoko taldekideak ikusi
nituen lehenik, baina parez
pare begiratu eta hor zeuden
bai,esperonituenguztiaketa
baita familia osoa ere –Ke
pasada!–.Lagunakhortxeezin
faltatu eta baita herriko jen-
dea eta Udalekoak ere, bene-
tan zoragarria!

Hori guztia nahiko ez eta
herrianongietorriparegabea
izannuen.Oiana,sartukotxe-
an entzun nuenean non sar-
tu ez nekiela geratu nintzen,
baina merezi izan zuen bai.
Herri osoan paseatu, plazara
iritsi,etatxaloarteanetaAupa
Oiana, Oiana Txapeldun
oihukatuz jasogintuen jende

Atea zabaldu eta…
taldekideak,
familia osoa,

lagunak, ezagunak,
herritarrak,
Udalekoak…
Ke pasada!

OIANA BLANCO

MUNDUKO TXAPELDUNORDEA JUDOAN

HARMAILATIK

Hainbestedenborazain
egon ondoren, iritsi
zen azkenean abuz-

tuaren 26a. Lasai eta gogotsu
nengoen, gauzakondoegite-
ko prest; eta hala izan zen.
Borrokaldi bakoitza ondo
prestatuetalanguztiatxukun
eginez lortu genuen zilarrez-
ko domina etxera ekartzea.

Entrenatzaileaetaegune-
ro-egunero tatami gainean
lagun ditugun hainbat talde-
kide gerturatu ziren hara.
Denenlaguntzaezinbestekoa
izan da, baina ez han baka-
rrik; baita borrokan darama-
gunbideluzeanere.Pozgarria
izandahaiekinlorpenabana-
tuetaospatuahalizatealehen-
dabiziko unetik, baina irriki-
tan nengoen etxera bueltatu
eta inguruko guztiekin ere
ospatzeko.

Halako batean, heldu zen
etxera bueltatu eta guraso,
ahizpa,ilobaketabikotekidea
aireportuanzainegongoziren
unea.Hegazkineaninoizbai-
no urduriago eta geldi egon
eziniketorrinintzen:Haualla-
tzeko gogua!Baina…Honda-
rribikoateakzabalduetaziplo
geratu nintzen: jende pila
zegoen eta denak ni noiz iri-
tsiko zain. Atea zabaldu eta

guztiak,Estebanetabiok.Agu-
rra ere dantzatu ziguten, bi
lagunosomaiteek,gainera,eta
softbolekoak ere hor izan
ziren.Udaletxekobalkoiraigo,
oroigarria jaso,txapelajantzi,
alkatearen hitzak entzun eta
nik ezin alde egin ezer esan
gabe.Herriarietabertanzeu-
den guztiei hitz gutxi batzuk
zor nizkizuen eta benetan
horrela sentitu nuelako har-
tu nuen esku artean mikroa:
Eskerrakguztioi;jasodutitza-
lean egindako lan guztiaren
ordaina.

Hurrengo eguna oso bes-
telakoa izan zen: gogorra eta
tristea. Baina badakit azken

uneraartelagunduetababes-
tu nauela izebak. Hori horre-
laizandaere,hortxeizannuen
familia guztia alboan ni ani-
matuz eta goraipatuz. Ez al
duzue uste edonor egongo
litzatekelaerabatharrohorre-
lakofamilia izateaz?Azekoa-
drila!Pankartagaineanhartu
etahortxe ibili zirenbai,herri
osoan gure atzetik. Ez gin-
tuztenunebakarbaterebaka-
rrik utzi eta horrela sentitu
nuen gainera:nirekin daude.

Azkenik esango dizuet
horrek guztiak aurrera jarrai-
tzekoetaerronkaberrieigogo-
tsu heltzeko indarra ematen
didala eta orain artekoan
bezalahortxejarraitukodugu-
la gure lana ahalik eta ondo-
en eginez.

Eskerrik asko, Orio!
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“50etik 50 jo nituenean ezin
nuen sinetsi ere egin”
Lagunak animatuta, plater
tiroketa lehiaketa batean
parte hartu eta
hasiberriaren arrakasta
ikusita, ondo pasatzeko
bizio bihurtu da tiroa Aiako
masajistarentzat.

Noiz hasi zinen?
Orion hasi nintzen, uso-

kumetan, eta, iaz, lagunekin
platoan. Lehenengo lehiake-
tan bigarren geratu nintzen,
eta, azkenean, bizio bihur-
tzen da, beti hobetu nahian
zabiltza.

Garestia al da?
Irungo klubean ez gara

sozio, eta 6 euro ordaintzen
dugu25plato.Gero,gasolina,
bazkariak, afariak… eta kar-
tutxoak garestiak dira. Esko-
peta ona erostea 3.000 euro-
tik gora doa, eta oso ona, 6-
10.000 eurora. Beraz, poliki
hasi behar duzu, hobby
moduan, bestela izugarrizko
dirugalerada,etahortikezda
inor bizi. Aurten 2.000 tiro
pasatxo egin ditut klubean,
baina batzuek 20.000 egiten
dute. Batzuetan botatakoa
baino gehiago jasotzen duzu
sarietan, gastuak kitatzeko.
Berdintzen bada, ongi.

Non aritzen zarete?
Gipuzkoan aritzen gara,

gehienbat:Legazpin,Oñatin,
Arraten… Espainian eginez
gero,dirugehiagojartzendute
eta jendegehiago ibiltzenda,
baina, oso ona ez bazara,
garestia da eta ez du merezi.

Emakumeak ere hasi dira
sartzen. Aiako Marijo Olas-
koaga, adibidez, aritzen da
gurekin, baina oraindik 100
bat gizonezko eta hiru ema-
kume izango dira gehiene-
tan.

Nola lortzen da trebetasu-
na?

ANTXON ARRIZABALAGA | PLATER TIRATZAILEA

Hasieran,erakustenbadi-
zute,askozhobeto. Gero, tiro
eta tiro eginez, segurantzia
hartu eta teknika barneratu
arte.Balioezduenakezduhar-
tzen, baina bestela, bai. Bai-
naadinkontuaezda:73urte-
kolagunbatdugu,eta100tiro-
rekin 95 jotzen ditu!

Nik nahikotxispadut,bai-
na ikasi dut behin huts egin
eta buruagalduzgero,gehia-

goegitendituzula.Batzuetan
egun txarra duzu eta ezduzu
alerikerejotzen,bainahurren-
goan egun guztiz jardunda
ere, denak joko dituzu. Hala
ere, tentsio pixka bat komeni
da, platerak azkar ateratzen
direlako eta argi ibili behar
duzu denak harrapatzeko.

Lehiaketen bezperetan goiz
oheratzen zara?

Ezin duzu goizeko
ordu txikietan

oheratu, ez baituzu
platera ikusirik ere

egiten!

Kirol bat da, eta
nekeak, beroak,
tentsioak, denak
du eragina tiro
egiterakoan

Ez. Beti bezala ibiltzen
naiz. Ezin duzu goizeko ordu
txikietan oheratu, edo ajea-
rekin lehiatu, ez baituzu pla-
tera ikusi ere egiten! Errefle-
xuak galtzen dira asko, gor-
putza eremantso ibiltzenda,
eta huts pila egiten dituzu.
Kirolada,etanekeak,beroak,
tentsioak, denak du eragina.

Zer sentitzen da 50 platere-
tik 50 jotzen dituzunean?

Aurten Euskadiko Kopan
lortu nuen eta, egia esan, ez
nuen sinisten, ezta pentsatu
ere,besteguztiekmailahobea
baitzuten, baina egun horre-
tan ni lasai nengoen. Gero,
Espainiako txapelketan, eta
izugarrizkoberoarekin,75etik
73 egin nituen, eta gustura.
Nirekategorianinorkezzuen
hala hautsi, eta txapeldunor-
de gelditu nintzen 3. mailan.

Nola igotzen da kategoria
batetik bestera?

Urtean, foso olinpikoan,
mini fosoan eta unibertsale-
an hainbat tirada egin behar
duzu:Olinpikoazailaetaazka-
rra denez, jendeari ez zaio
asko gustatzen. 28 gramoren
ordez 24 ditu kartutxoak eta
100-105kmordukoabiaduran
ateratzen da! Unibertsalean
teknika hobea behar duzu
platera ateratzeko angelua
aldatzendoalako,bainaezda
hainazkarra.Minifosoaman-
tsoagoa da.

Hala ere, denak jo behar
dira! Emaitzen gaineko kal-
kulua egiten du federazioak
eta maila bat edo bi igotzen
zaitu. Iaz hasi nintzen hone-
tanetaaurten4.mailannago,
bainadatorrenurtean2.mai-
lanizangonaizelapentsatzen
dut.

Eta horrela jarraitu nahi-
ko nuke aurrerantzean: txa-
pelketakirabazietaahaliketa
ondoen eginez.

Aurten eskopeta berria erosi du Antxonek eta gustura dabil. KARKARA
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Guraso elkarteak gaztelekua
aldarrikatzen du herrian
Herrikonerabeaketagazteak
oso goiz hasten dira inguru-
ko herrietara mugitzen, bai
ikasketengatikedotaegoteko
leku egoki bila, eta, azkene-
an,kanpoanegitendutebizi-
tza. Egoerahori ikusita,gura-
so elkarteak bere kezka azal-
dudioUdalarieta,bidebatez,
konponbide posible bat jarri
dutemahai gainean: gaztele-
kua.

Aldundianizanzireninfor-
mazioa jasotzen: Laguntza
ekonomikoa badago eta, gai-
nera, Diputazioak teknikari
bat ere izenda dezake 3 urtez
bertan lanean aritzeko eta
proiektua gauzatu ahal iza-
teko adierazi digute guraso
elkarteko bik.

Informazioaaztertuondo-
ren, sinadurak biltzen hasi
ziren, baina bukatu aurretik
alkatearekin biltzea erabaki
zutenetahark maiatzabuka-
eran hartu zituen. Alkateak
gaztelekua sortzeko aukera
ongi ikusi zuela diote: Guk
arazoa azaldu diogu eta diru
laguntzakbadaudeaurreegi-
teko, baina borondatea eta
benetazkosoluzioaberekjarri
behar dute.

Aia herri txikia da eta izan
ditzakeen zerbitzuak ere
mugatuakdira,bainahalaere,
gutxienez,gaiakhausnarketa
bat behar duela uste dute eta
gazteriaplanaegitekoeskatu
dioteUdalari, izan ere, beha-
rrezko ikusten dute gazteen
iniziatiba suspertzeko. Gaz-
telekua behar duten edo ez,
edotalekuegokienazeinizan-

BEHARREZKOA IKUSTEN DUTE GAZTEEN INIZIATIBA SUSPERTZEKO

go litzatekeen gero hausnar-
tuko dugu, horretarako lehe-
nengo gazteen aisia eta ara-

zoakidentifikatubeharbaiti-
ra, baloratu zutenez.

GAZTEAK ERE KEXAKA
Gazteek diotenez, baliabide
gutxi izateaz gain, oso gaizki
komunikatuta dago Aia eta
herritikaterazgeroegunosoa
kanpoan ematen dute. Orio-
ra, Zarautzera edotaUrbilera
mugitu behar dugu eta etxe-
raitzultzekoosoautobusgutxi
ditugu aukeran. Neguan,
berriz, zertarako kalera atera
lagunaketxeansartutabadau-
de? kexatu dira.

Mataderia leku
egokia izan liteke,

baina tokia
aukeratu baino

lehenago beharrak
identifikatzea
komeni da

PALA
Neskentzat
eskolak
Emakumea P i lo ta r i
proiektuaren barruan,
neskagaztetxoentzatpala
eskola jarriko da martxan
Aian, bertako Udalak eta
GipuzkoakoEuskal Pilota
Federazioak egin duten
hitzarmen baten ondo-
rioz. Ikasturte honetan
ekingo zaie eskolei, urria-
ren 6an, astearteetan,
16:30etik 18:00etara, eta
bertan 10-16 urte bitarte-
ko neskak aritu daitezke,
aiarrak ez izanda ere.

Lardizabal eskolan
eman daiteke izena, ins-
kripzio orria bete eta 90
euroordainduta.Material
eta begirale gastuak pre-
zioaren barruan daude.

LEHIAKETA
Argazkiak
aurkezteko
epea amaitzear
Azkenurteetakoari jarrai-
tuz,Aiako4.argazki lehia-
keta egingo da aurten.
Gaia,Aiakobaserriakerai-
kin gisa da eta irailaren
30erako aurkeztu behar
dira lanak kultur etxean.

Argazkiak bidaltzeko,
ez da Aian erroldatuta
egon beharrik eta bi mul-
tzotanbanatukodirapar-
tehartzaileak,aiarrakalde
batetik eta kanpotarrak
bestetik.

Lehiaketarenoinarriak
osorikikustekoAiakoUda-
larenweborrialdeandau-
de; www.aiako.com.

LABUR

Gazteek orain bi urte eskatu zuten gaztelekua gutun baten bidez. KARKARA
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Michael Jackson

Joan zan ekainaren azken
aldean, iamunduguztiko
albisteazan,MichaelJack-

soneneriotza.Eriotzabattar-
tean danean, txantxak alde
batera laga bearra izan oi da.

Baina ondorenak alde
aundikoak gertatzen dira.
Abar askorengatik gaiñera.

Batosoospetsuaizandala-
ko, oso artetsua zalako, abe-
ratsazalako,diruaskomugia-
razi zuelako bizitzan, figura
xelebre bat izan zalako, gaz-
tediarenarteanarrakastaaun-
dia izan zuelako, baina itz
baterako diru asko mugiara-
zi badu. Ori sakratua baita.

Ondorenak oso entzute-
tsuak izaten dira bai. Micha-
el Jacksonenak zer esanik ez.

Amar bat seme-alaba
pobrezan azi ta ezi dituzten
senar-emazteak edo aitona-
amonaren batzuk galtzen

diranean,ingurukoakbakarrik
oartzen dira.

Or ez da meritu edo ono-
rerikegongonunbait.Nikuler-
tzendet,bizitzanbatartetsua
bada asko lezake. Eta doaiak
errespetagarri dira beti. Bai-
ñanikustenuen,bein ilezke-
ro, artista izateari lagatzen
dioelabatek.Baizera!Mundu
guztiak joan-nai ba, Michael
Jacksonen illetatara.

Zer asmatuko eta; artean

niaz esaten dute ba, figura,
figura, pero de co…nes.

Gutxitanbaiña,noizbein-
ka ikusi izan nuen telebistaz,
zalako Michael Jackson ura.
Nik ez nion beintzat antze-
maten, neska edo mutila zer
zan eta…

Berarentzat jantziak egi-
tekoere,danetikbearkozuen.
Modistak,sastreak,edodesas-
treak.

Amezketako Pernandori
galtzak jostenzizkionamona
jostunak ikusi balituMichael
Jacksonen jantziak, esango
zuen, aaaiii Jainko potoloa.

Arinkaematenzuen,buru
ura konpontzeko ere bearko
zituen, pelukero edo peluke-
rak. Neri Madrillen moztu
zidan pelukerua baiño artis-
tagoak…

Doaiak
errespetagarri

dira beti. Baiña nik
uste nuen, bein il
ezkero, artista

izateari lagatzen
dioela batek

Amezketako
Pernandori

galtzak josten
zizkion amona
jostunak ikusi

balitu Jacksonen
jantziak NIKOLAS ZENDOIA

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

beintzat ez zala izkutatu eta,
berarekin azken diru biltzea
egitea. Alegia, illetatara joan
nahi duteneri, diru sorrera
batkobratzea.Kaixomotel.Ez
zegok gaizki.

Nik ere, urte mordo bat
baditutbizitzaontan,etauste
nuen, geientsua ikusita nen-
goela. Ederki enteratuta ago
Niko.

Benetako figura izango
zala ez det ukatuko. Gaztela-

Arantzazuko
25. ibilaldia
Pasa den uztailaren 4an
egin zen urteroko 52
kilometroko Aiatik
Arantzazurako ibilaldia.
Hogeitabosgarrena zenez,
inoiz baino jende
gehiago animatu zen parte
hartzera, 45 pertsona, eta
antolatzaileek
kamiseta berezia ere atera
zuten ospakizun
honetarako, argazkian ikus
daitekeen bezala. Giro
ederrean, batzuk hobeto eta
beste batzuk okerrago,
baina denak iritsi ziren
helmugara. Zorionak
antolatzaileei urte hauetako
lanarengatik.
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Harrobiaren indarra
lehertu zain

Aurten ere ezin
izan dira
gauzak nahi bezala
gauzatu.
Bandera bakarra
irabazi dute, eta
arraunlariak ez
dira konforme.
Taldea gaztea da,
sendoa eta
irabazteko grina
handia du; horri
eusten bazaio,
Oriok zeresan
handia emango du,
harrobia zainduz,
dirudunen aurrean.

IKER GURRUTXAGA

Txanponaren bi aldeak ikusi
ditugu aurten Oriorekin.
Behetik gora etorri zenuztai-
lean,halamoduzkoemaitzak
lortzetik abuztuan txanda
nagusiansartuetabanderabat
irabaztera iritsi arte.

Bainagauzaktrabestuegin
ziren Kontxan. Bandera lor-
tzeko lehian ikusten zuten
askok.Aregehiago,sailkapen
estropadakoemaitzaikusieta
gero. Kaikuk aldehandia ate-
ra zien guztiei, baina Orio
Castroren pare ibili izanak,
jendearen ilusioa berpiztu
zuen.

Arraunlariak lehen igan-
deangogotsuateraziren,zer-
bait handia egin nahi zuten.
Talde gaztea zen eta, arraun-
lari askorentzat, lehen Kon-
txako estropada. Irabazteko
antsia horrek eta eskarmen-
tu faltak, ordea, gauzak ongi
irtetea galarazi zien.

Lehen igandeko estropa-
da eta gero, helburua urrun
geratuzen,ohorezkotxanda-
tik kanpora geratzearekin
batera, besteengandik hain
urruti, gainera.

GAZTEEI TOKIA EGIN ZAIE, BAINA ERDIPURDIKO DENBORALDIA IZAN DA

KARKARA

264:Karkara bikoitia  18/9/09  09:37  Página 13



ERREPORTAJEA14 2009ko irailaren 18a | KARKARA

HOBETZEKO BEHARRA
Bigarren igandean itxuraona
eman eta tanda irabazteko
ahaleginak egin zituztenAiz-
perroren mutilek.

Ir teeran, Urdaibaiko
XabierBereziartuaTxatomin
hartuta zegoen eta, horren
ondorioz,Urdaibaikestropa-
da utzi behar izan zuen.

Estropadako lehen luzea,
bikaina izan zen ikuspuntu
guztietatik.Erritmobiziaera-
manzutenetapixkanaka-pix-
kanakaPedreñaatzeanuzten
joan ziren.

Ziaboganbostsegundoko
tarteazuten.Errentahorrekin
jendearen poza nabaritzen
zen Aquariumeko gainean.
Baina errentari eusten jakin
beharra dago halakoetan eta
igandeanezinizanzutenhori
gauzatu oriotarrek; besteak
beste, ziabogatik bueltan bi
itsasontzirekin gorabeherak
izan zituelako. Santa Klara
parean aurrea hartzen hasi
zenontzikantabriarraetahel-
mugan bost segundotara iri-
tsi zenontzi horia.Bukaeran,
seigarren izan zen Mirotza.

ADITUEN BALORAZIOA
Komunikabideetan, ohi den
bezala, adituak eramaten
dituztekirol-esatari lanakegi-
tera. Kontxako kasuan, Patxi
Frances, Juan Angel Gar-
mendia eta Jon Salsamendi
izanzirenfuntziohoriekbete-
tzen.

Aukerahorretazbaliatuta,
bina galdera egin genizkien.
Aldebatetik,baloraziotxikibat
egitekoeskatugenieneta,bes-
tetik, azken bi estropadetara
begira nola ikusten duten
Mirotza.

Patxi Francesek, Ser irra-
tiarenesatari lanak eginditu.
Esan digu ongi ezagutzen
duen taldea dela. Nahiz eta
aurten kanpotik ikusi –Zier-
benako prestatzailea da–,
arraunlariek izugarrizko fisi-
koa dutela dio.

Gauzak zinez ongi egin
nahi dituen taldea dela adie-
razi zuen Francesek eta, ziu-
rrenik,horrekgainahartueta
dagoen lekuraeramanduela.

Hurrengo estropadetan
gauzak ongi egingo dituzte-
lakoan dago. Kontxako pre-

sioa eta lehen astean eginda-
koirteeratxarrakhondoajoa-
razizielaustedu,bainaberriz
ere gora egin eta goian izan-
go direla pentsatzen du.

Juan Angel Garmendia,
uda osoan izan da Euskadi
Irratian esatari. Bere ustez,
gazte jende asko sartu dela
kontuan hartuz, denboraldi
onaeginduteoriotarrek. Klu-
beanaldaketadatorrela ikus-
ten du eta herrian hori balo-
ratu beharra dagoela dio.

Datozen estropadetan ez
du uste aparteko ezer gerta-
tuko denik. Tramite hutseko
estropadak direla irizten dio,
Xarpasek. Orio goian izan
arren, ezer jokoan ez dagoe-
nean arraunlarien motiba-
zioa ez da besteetan bezain
bestekoa Garmendiaren ara-
bera. Juan Angelek dio den-
boraldiakKontxanbeharluke-
ela amaiera.

Hirugarren esataria Jon
Salsamendi izandaaurtengo
Kontxan. Astillerorekin sail-
katzerikezzuenezlortu,ETBk
fitxatu zuen bi igandeetan
berekin izateko.

Uztaila gorabeheratsua
izan ondoren, txanda nagu-
sian sartu eta oriotarrek ego-
era egonkortu zutela dio. Ilu-
sioz betetako abuztua izan
dela pentsatzen du Salsa-
mendik, bai Zarautzen egin-
dakolanagatiketabaitaHon-
darribian lortutakobandera-
gatik ere.

Bai arraunlariak, baiherri
guztia ilusio horrekin iritsi
zirelaadierazidu;baina,zori-
txarrez, uztaileko emaitzeta-
ra bueltatu direla.

Aizperrok herriarengan
hainbat arrazoi medio sor-
tzenduen ilusioa azpimarra-
tunahiizanduJonek,beraere
Kontxara ilusiohorrekin joan
zela esanez. Baina, objekti-
boki, emaitzak ez direla oso
onak izan esan du.

Denaden,hurrengoestro-
padetan ilusio hori berritze-
ko aukera izango dutela esan
du. Horrela, datorren urteari
begira, gogoz hasteko arra-
zoiak eskuratzen baitira.

Orioko traineruak beti
gogo handiz prestatzen ditu
azkenestropadaketa,gauzak
horrela, emaitza polita esku-

DENBORALDI BUKAERA
Denboraldia amaitzeko bi
estropada geratzen dira.

Lehena larunbatean, irai-
lak 19, jokatukoda, ohibaino
lehenago,16:30ean,Bermeon.
Igandean,denboraldiaamai-
tzeko, Portugaleten izango
dute estropada.

Eguerdiko12:00etanjoka-

ratzeko moduan izango dira
Salsamendiren ustez.

AIZPERROK SEGITUKO DU
Azken momentuan jakin
dugunez, Joxean Olaskoaga
AizperrokOriorekin segituko
dudatorrenurteanere,entre-
natzaile moduan, aurtengo
lanari jarraipena emanez.
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tukoda35.ElCorteInglésban-
dera. Ibaizabalgo ur korron-
teekaskoaldatzenduteestro-
padaeremuaetazortealagun
beharko dute arraunlariek.

KORTAREN 15. KONTXA
Besteoriotarbatek,aldiz,Kon-
txarenaldegozoaezagutzeko
aukera izan du aurten ere.

Azkenhonekin15.banderadu
Jose Luis Kortak, nahiz eta
hauentrenatzailelanetanira-
baziduen.Kaikurekinlortzen
duen 5. bandera da, Oriore-
kin lortutakoak baino bat
gutxiago.Historian Kontxako
bandera gehien dituen kiro-
laria da, beraz, 60 urteko
ortzaikarra.

KARKARA

“Fisiko izugarria dute
Orioko arraunlariek
eta irabazteko gogoa
handiagoa da. Horrek
guztiak eraman ditu
dauden lekura, baina
etorkizunean zeresan
handia eman
dezakeen koadrila
da”

“Ilusioz gainezka iritsi
ginen oriotar guztiak
Kontxako
estropadetara. Hori
azpimarratu nahi dut,
hainbat arrazoi direla
tarteko, beti ilusioa
mantendu digula
Aizperrok”

“Herriak klubaren
barruan ematen ari
den aldaketa gehiago
baloratu beharra
dauka. Bandera
bakarra ekarri arren,
emaitzak txarrak
direla esatea ez da
egokia.

PATXI FRANCES

JUAN ANGEL GARMENDIA

JON SALSAMENDI

KARKARA
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Sailkapen estropada ikusi
eta gero, espero izatekoa
zen lehia estua izango zela
igandean emakumezkoen
Kontxako banderan. Eta
halaxe gertatu zen.
Bezperako lehen hiruak
izan ziren podiumean,
baina Astillerok aurrea
hartu zion Getaria-Tolosari.

Sailkatzeestropadantarteoso
estuak izan ziren II. Emaku-
mezkoen Kontxako Estropa-
detan. Galiziarrak izan ziren
lehenak; bigarren Getaria-
Tolosako neskak, segundo
berean; hirugarren Astillero-
koak izan ziren eta laugarren
zumaiarrak; biak, aurreneko
bietatik sei segundo eskase-
ra.

Igandean,Galiziakoema-
kumeek irabazi zuten biga-
rrenez bandera. Ez zen emo-
ziorikfaltaizanestropadaneta

ziabogansegundobakarreko
aldeazutenGaliziarrekGeta-
ria-Tolosarekin.

Aurrenengo hirurak 6
segundoren bueltan sartu
zirenhelmugan: lehena,esan
bezala,Galizia;bigarrena,Asti-
llero,5:02segundora;etahiru-
garrena, Getaria-Tolosa,
5:32ra. Laugarren izan zen
Zumaia dezente atzerago iri-
tsi zen.

Bainaezzirenburumakur
Getaria-Tolosako neskak. Ez
behintzat iluntzean, Kontxa-
ko estropadetan parte hartu
izana eta denboraldi amaie-
ra ospatzen izan baitziren
arraunlariaskoOriokotaber-
netan, bandera eta guzti.

Getaria-Tolosakoontzian
jokatu dute aurten ere Ane
Bordagaraik eta Itziar Olasa-
gastik. Ane Getariako kluba-
ren izenean eta Itziar Tolosa-
renean.

DENBORALDI ONA
Denboraldionaeginduteoro
harGetaria-Tolosakoemaku-
meek. Estropada gutxi joka-
tu dituzte modu ofizialean.
Izan ere, selekzioen sistema
dela-eta txandaka ibili dira
trainerua osatzen.

Ligako bi estropada ofi-
zial jokatudituzte etabat ira-
bazi. Beraz, gustura daude
aurtenegindakoarekinGeta-
ria-Tolosako neskak.

Lehia estua emakumezkoetan
HIRUGARREN SAILKATU ZIREN, BAINA TARTE OSO TXIKIAN SARTU ZIREN LEHEN HIRUAK

Ligako bi
estropada ofizial
jokatu dituzte
eta bat irabazi.

Beraz,
emaitza oso ona

izan da
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MARIJO SALSAMENDI

ORIO AE-KO ENTRENATZAILEA

Horrela da. Euskotren Liga
teilatutik hasi ziren eraiki-
tzen, inongo oinarri sendo-
rik gabe eta hori nabarmen
geratu da denboraldian.

Etxeangertutikbizidugu
arrauna. Alde batetik, aulki
mugikorreko entrenatzaile
lanetan jardun dut Orion,
anaiak Astilleron jarraitzen
dueta,horigutxibalitz,sena-
rrak entrenatzen du Geta-
ria-Tolosako trainerua.

AurtenargigeratudaGali-
ziako emakumeek aulki
mugikorreanduten indarra.
Batel eta traineriletan ere
nagusitasuna izan dute.

Besteak ez dira hanka-
motzgeratu,bainaEuskotren
Liga honetan gauzak ez dira
oso ongi antolatu. Azpiegi-
tura gutxi izateaz gain, ekai-
nerarteinorkezzekiensegu-

ru ligarik izango zen ala ez.
Kontuan hartu behar da,

urritik ekainerarteko presta-
keta zela planfikaturik zego-
ena,etaaldehorretatikgipuz-
koarrei ongi etorri zaie txan-
dakatze sistemarena.

Galiziarrak tentuz ibili
zirenetasegituansortuzuten
talde bateratua eta, horrela,
traineru indartsuagoa ureta-
ratzea lortu dute.

Gipuzkoa neska gehien
zituenfederazioaizanik,txan-

dakatze sistema aplikatu
beharizanzuten,klubenarte-
an adostuta, bestela ez zela-
koguztientzat lekurikizango.

Orioko klubak etaTolosa-
koak harreman estua dute.
Oriok arraunlariak eta azpie-
gitura jartzendizkioTolosari,
herrian trainerua osatzeko
beste emakumerik ez dagoe-
lako.

Baina liga honek emaku-
meenarteanarraunzaletasu-
nabultzatukoduenesperan-

tzadut.Telebistakeraginhan-
dia du eta Euskal Herrian
arraunketa olinpikoari itzal
handiaegitendiotraineruak.

Bi urte barru, gainera,
Orionjubeniletanneskauga-
ri izango da, eta horrek trai-
nerua osatzeko bidea egin
dezake.

Momentuz, jubenilen
kuporikezdutefinkatuligan
etaemakumeenkasuanjube-
nil-senior kategoriatako
emakumeaknahastutadabil-
tza.

AneBordagarai eta Itziar
Olasagasti arraunlariez gain
–hauekdiraestropadetanari-
tudirenbioriotarrak–,bada-
biltza herriko beste batzuk
ere: Aitziber Lizarralde Ur
Kirolaktaldean,TubalLakun-
zarenzuzendaritzapean,eta
Sarai LizasoOriorekinkade-
tetan dabilena, patroi dabil
Getaria-TolosanetaBadalo-
nan. Bejondeiela guztiei!

Teilatutik hasita egindako etxea

KARKARA
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NIRE HONETAN

Gezurra ari zaigu
saltzen etengabe
Jaurlaritza. Gezurra

eta edozein modutara,
gainera.

Ez naiz hasiko hemen
Herrizaingo Saila
kritikatzen,zertarako?Ikusida
entzungor egiten diola
esandakoari. Hezkuntza
Saila da jomuga.

Erosi dituzten 20.000
ordenagailuei buruzko
aipua egin nahi dut.
Alternatiba libreak alboratu
eta Microsoften lizentzietan
diru mordoa xahutuko dute,
nahiz eta Lopezek
hauteskundeetako
programan kontrakoa esan
zuen. Nik hemendik gure
herriko ikastetxeei eta
administrazio publikoari
Ubunturen aldeko apustua
egiteko eskatu nahi diet.
Haurren buruak garbi
daudela aprobetxatu
beharko lukete ikastetxeek,
baita Zelaaren sailak ere.
Aurrezteaz gain,
elkarbanatzearen onurak
ezagutzeko aukera ematen
baitu alternatiba libreak.
Berriari beldurra izaten
diogu, software librea
konplikatuegia dela ere
esaten digute, baina ez.

Egun gutxitan egoera
berrira moldatzeko moduan
da edozein. Ahalegin
txikienak, milaka euro
aurreztea ekar dezake, eta
hori herriak eskertuko du.
Bestela ere, nahiko gastu
egiten baita herri honetan…

Aurreztu
Ubunturekin

IKER GURRUTXAGA

Autopistako obra bukaezina

Zeinondo,ez?Autopis-
tako sarrera berria
dugula eta Donostian

5 minutuan egon ahal izan-
go gara! Baina, obra guztiak
bezala, amaiezina zirudien,
aitzakiakaitzak;zenbatatze-
raratu diren obrak!

Jakina da obra guztiek
eragozpenakekartzendituz-
tela,bainaeragozpenhoriek
lagungutxibatzueibakarrik
eragiten badiete, zergatik
pixka bat murrizten saiatu,
ez al da hala? Bada, denbo-
ra horretan errotonda berri
horrengoraalderabizigare-
nok hainbeste denboran
jasan duguna ez da makala
izan!

Hasteko,Txankatikgora-
koerrepideakdenboraluze-
an izan duen egoera tamal-
garria, horrenbeste kamioi
handi pasatzearen eraginez
zulotik zulorako bidea egin
beharizandugu;izanere,uda
hasiera arte ez dute behar
denbezalaasfaltatu–kasua-
litatea uda hasieran izatea
ezta?Turistengatik, agian?–.
Graziosoa da, baina zulo
horiek, jada,horrenhandiak
zirenean tapatzeko harritxo
batzuk besterik ez botatzea
nahikoa zela usteko zuten
batzuek.Zertarakogehiago?
2asteanberrizzulobera(edo
handiagoa) berdin-berdin
egoteko?Eragozpen zerren-
da luzea egiteko gai izango
nintzateke, baina nire one-
tikateraniduenaabuztuaren
12koa izan zen.

Goizean, Donostiara
laneranindoala,makinaeta
kamioi dezente lanean zeu-

dela ikusi nuen urrunetik
eta, beraz, buelta eman eta
Igeldoko bidea hartzea era-
baki nuen lanetara gertura-
tu gabe, esperientziak era-

kutsi baitit askotan bidea
laburragoa egiten dela.
Eguerdian bueltatu nintzen
etxera,edosaiatubehintzat,
eta zer topatuko? Bai Txan-
kako eta bai hondartzako
bidea, biak itxita, ezin nue-
laetxera joan!Sarikola ingu-
rutikbaomendagobidebat
nire etxera iritsi ahal izate-
ko, baina uste dut ez naize-
la herritar bakarra izango
bide hori ezagutzen ez due-
na. Ulertuko duzue une
horretan sortu zitzaidan
malaostiya. Obran egon
diren bitartean autopista
behin baino gehiagotan itxi
izandute, ezta?Bainaahalik
eta eragozpen gutxien sor-
tzeko,gauez itxidute.Agian,
ez du merezi dozena bat
herritarrengatiklanhorihar-
tzea,ezta?Baina,aizu,gutxie-
nez ezin al zutenoharbaten
bidez abisatu bidea itxita
izangogenuelaegunosoan?
Lotsagarria!

Azken puntutxo bat ere
aipatzea gustatuko litzaida-
ke,orainobrakbukatutadau-
dela ikusten dudan akatsa.
Goikobiribilgunetik Igeldo-
ko irteera, betidanik estua
izan da, baina orain jarri
dituztenhesihoriekinbidea
estuago egiten dute eta,
dagoeneko, tokatu izan zait
beste kotxe batekin toki
horretangurutzatubeharra.
Juxtu-juxtu,bainapasaginen
gure autoak urratuko geni-
tuen beldurrarekin.

Hori al da obra berria
eginda geratuko zaiguna?

Eguerdian
bueltatu nintzen
etxera, edo saiatu
behintzat, eta zer

topatuko?
Bai Txankako eta
bai hondartzako
bidea, biak itxita,
ezin nuela etxera

joan!
Ezin al zuten ohar

baten bidez
abisatu bidea
itxita izango
genuela egun

osoan?

ANE BORDAGARAI

TXANKATIK GORAKO BIZILAGUNA

ADARRETATIK HELDUTA

264:Karkara bikoitia  18/9/09  09:37  Página 18



IRITZIA 19KARKARA | 2009ko irailaren 18a

Txatxak txutxun txitxi!

Eskailera osoa amaitu
ezinik gabiltza: txetxe
falta zaigu. Txatxa nes-

kameaedobertsolariendiru-
zaina, txitxi haragia umeen-
tzat. Txotxo baporen haragia
erostenduenaetaTxutxuhon-
dartzazaharrarenerdianzego-

entxiringitomisteriotsua,sar-
tzeak beldurra emanagatik
barrutik kriston guaia zena.

UdanbesteTxutxubatizan
duguherritarrengogoan.Kan-
paiajotzenzuen,OianaBlan-
cokmundialeanbigarrenegin
gabe ere. Zerbitzu merkea
herritarrentzat, euro erdian
joan-etorria. Orain, 23.000
euro balio omen ditu trena
herrian bueltaka jartzeak.
Abuztu amaieran, zenbakiak
egiten aritu ginen lagunarte-
an.Txoferberriarekinseijoan-
etorriegitendituordubetean,
kontatuta. Alegia, egunean
hirurogei aldiz pasa da etxe
aurretik. Buelta bakoitzean
hamar lagun igo ote dira tre-
nera? Kontuan izan eguraldi
txarra egindako egunak ere.
Hirurogei egunetan 18.000
euroko diru-sarrera, gutxi-
gorabehera. Ez dira kontuak

JON AGIRRESAROBE TORROTXO

MOILA BAZTERRETIK

ateratzen.Halere,zuloakzulo,
mereziizandu.Ideiapolitaeta
erosoa.Eahurrengourteanisi-
la ere baden.

Eta ea hurrengo urtean
Kontxakoospakizunakereisi-
lagoakdiren.Goizekoordutxi-
kitan, Txutxuk baino soinu
gehiago egin zuten herriko
plazan manifestazioa edo
erromeria egin zuten haiek.
Hitzeginaomenzutentaber-
nariek, baina betiko orduan
isilduzenmusika. Eta jendea
kalegorriangalizieraikasten.
Lo egin ezin dutenak uler-
tzenditut,bainagazteekautoa
hartu beharra ere ez da solu-
zioa. Egunen batean buruari
helduko diogu.

Aurten ez da ospakizunik
izan Kontxan. Yate vale! esan
behar zion Irakoitzekbuelta-
ko luzean azaldu zitzaion
ontziari.EzdiraKontxangau-

Lo egin
ezin dutenak

ulertzen
ditut, baina
gazteek

autoa hartu
beharra ere

ez da soluzioa.
Egunen batean
buruari helduko

diogu

zak nahi bezala atera, baina
animo mutilak, gu beti zue-
kin.Zuengatikegotendira-eta
tabernakgoizekoordutxikiak
arte irekita.
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Gazte-gaztetatik parrandan

Koadrila parrandazalea
egokitu zaigu orain-
goan inondik ere.

1956ko ekainaren 22an
ateratako argazkia da hau.

Xanti Manterolak esan
digunez, koadrilako afari
bat besterik ez da, eta
eskuetan txanpain botilak
badituzte ere, sagardoa
omen da edaten ari direna.
16 urte zituzten orduan
gehienek, baina lanean
ziharduten askok.

Xantik kuriositate

moduan, garai hartan kaba
botilak 18 pezeta eta sagar-
doak 2 pezeta balio zituela
esan digu.

Baxoerdiak 2 erreal
inguru balioko zituela ere
kontatu digu.
Soldaduzkara joan zirenean
ordea,2urteberanduagoale-
gia, gauzak dexente garestia-
gojarrizitzaizkiengaztehauei.
Baxoerdia 2 errealetik
pezetara igo baitzen.

Argazkian ezkerretik hasi
eta eskuinera honakoak

agertzen dira: Joakin
Arostegi, Xanti Manterola,
Joxe Antonio Salsamendi —
18 urte zituen honek—,
Juanito Etxeberria, Agustin
Lizaso, Joxe Mari San
Sebastian, Joxe Manuel
Lopetegi eta Jabier Agote.

Udaletxe aurrean egin
zuten afaria eta argazkian
ikus daitekeenez ederki
pasa zuten gaua.

ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA:

XANTI MANTEROLA

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

Gazteok udan
hondartzan,
plazoletan… egoteko

aukera dugu, eguraldiak
lagunduta. Baina, zer
gertatzen da eguraldi txarra
egiten duenean? Olatu
aurrean jarri eta zerrikeriak
jatea al da planik onena?
Arazoa konpontzeko gauza
ugari eskatu dugu
udaletxean. Aukeretako bat
gaztetxea egitea zen, baina
gauza handirik ez dute egin
gaztetxearen alde.
Aspaldian, gure gurasoak
txikiak zirenean, zinema eta
Kaia zeuden. Hori bai
arratsaldea pasatzeko plan
ona! Gero, gazteok soso
xamarrak garela esaten
dute. Zer nahi dute, bada?
Ez daukagu-eta ezer egiteko.
Lokala hartzea ere beste
aukera bat da, baina bila
hasi eta denak
komertziorako daudela
esaten dute. Krisia? Non
dago krisia? Denok zerbait
jarrita, arazoa konpontzeko
aukera asko daude.

Gazteon
arazoak

ANE MURILLO |

DBHKO 4. MAILAKO IKASLEA

Irakaskuntzaofizio,argaz-
kilaritza afizio eta arrau-
na pasio. Joxe Mari Ola-

sagastiz ari naiz, hainbeste
urtetanarraunklubeanlane-
andiharduengizonhorretaz.

Salatxon aulki mugiko-
rrari eskainitakoerakusketa
jarridu.Argazkiakkategoria
denetan dabilen jendeare-
nak dira, koloretan eginda-
koak, hasi infantiletatik eta
beteranoetaraino guztiak
ikus daitezke.

Arrauna eta estropaden
inguruan arraunlariak nola
egoten diren ikus daiteke
bertan. Gainera, neskek eta

egokitutako arraunak pro-
tagonismo berezia hartzen
dute jarrita daudenkoadro-
etan.

Konposizio ezberdinak
erabili ditu Joxe Marik, bai-
na argiaren kontrasteekin
jolasean egindako hainbat
argazki ere ikusi daitezke
erakusketan.

Argazkiartxiboizugarria
osatu du Googlek eskain-
tzenduenPicasaargazkizer-
bitzuan.Berehelbideenarte-
an, http://www.picasa-
web.google.com/orioarraun
ean da bat, bertan argazki
historikoakbatzenditu.Aur-

tengoak http://picasa-
web.google.com/croorio-
ae2009 orrian ditu gordeta.

Baina arraunaz gain,
herriko argazkiak ere badi-
tu beste galeria batean,
http://picasaweb.google.co
m/oriokoherria da azkena-
ren izena. Lan eskergaren
emaitza, sarean, guztion
gozagarri. KARKARAn asko
eskertzenditugubereargaz-
kiak.Hainbatetan ikusi ahal
izan diren traineru estropa-
detakoinstantaneak,Olasa-
gastirenak dira-eta.

IKER GURRUTXAGA

Orioko neska koadrila irrifartsu ikus daiteke Salatxon dagoen koadroetako batean. KARKARA

Aulki mugikorrak badu
lekurik Orion
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“Izugarrizko
aldaketa dago
Kaikurekin
irabazitako
aurreko banderatik
hona.Nire umeak
txikiak zirela atera
genuen argazki
hura, eta oraingoa
bilobekin atera
dut.”

JOSE LUIS KORTA
Kaikuko prestatzailea
ETB1
2009/09/14

“Irteeratik atzean
geratu ginen eta
sentsazio txarrare-
kin, gainera. Ezin
genuen. Faktore
psikologikoek pisu
handia hartzen
dute halakoetan.
Atzean geratuz
gero, hondoratu
egiten zara.”

JOXEAN
OLASKOAGA
Orioko prestatzailea
Noticias de Gipuzkoa
2009/09/07

HANDIK ETA HEMENDIK ZORITXARRAK!OSPAKIZUNA

Bigarren igandean
gizonezkoen estropada
hasi aurretik
gertatutakoa lotsagarria
izan zen.
Azken orduan
Aquarium ingurura
gerturatu zirenek ia
estropa hasiera
ikusteko aukerarik ez
zuten izan.

Sarrera kobratu eta
gero eskilarak igotzea
ezinezkoa zen, goitik
behera zetorren jende
andana ez zutelako
bideratu. Kazetari,
txaranga, ordezko
arraunlari eta zaletuek
20minutu baino
gehiago behar izan
zituzten takiletatik
Aquarium gainera
igotzen.

Sarrera ordaindu eta
gero onartezina da
horrelakorik gertatzea.

Kontxako
antolakuntzari

Koadrilako onenak musean
Ez da ohikoena izaten, baina argazkian duzuen koadrila xele-
bre horrek, beren arteko onena nor den jakiteko, mus txapel-
keta eginduaurten aurrenekoz, sanpedroetan, eta urtero egi-
tekotan omen dira, gainera.

Aurtengotxapeldunakdituzuebegibistan,JoseIgnacioMan-
terolaetaJokinSalsamendi,eskuzbordatutakotxapelaetaguz-
ti.Ezdakigunolaaritukozirenmusean, lehenagobazkarieder
askoa egin baitzuten, lege onez.
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JAIOTAKOAK

• Adei Izeta Arakama, Orion, abuztuaren 30an.
• Jare Makazaga Eizagirre, Orion, abuztuaren 21an.
• Saioa Etxeberria Alberdi, Orion, abuztuaren 18an.
• Goiuri Berasaluze Trillo, Orion, abuztuaren 14an.
• Ihintza Sarasua Ezkurra, Orion, abuztuaren 12an.
• Maixa Aizarnazabal Azkue, Orion, abuztuaren 5ean.
• Alex Atorrasagasti Pikabea, Orion, abuztuaren 4an.
• Ane Frias Lekuona, Orion, uztailaren 27an.
• Oihan Ikutza Ezpeleta, Orion, uztailaren 16an.
• Sofia Colina Loidi, Orion, uztailaren 8an.
• Lucia Errasti Fernandez de Larrea, Orion, uztailaren 5ean.
• Oier Manzisidor Mateo, Orion, ekainaren 22an.
• Alba Galderos Romero, Orion, ekainaren 19an.

EZKONDUTAKOAK

ZORIONAK

• Rene Eduardo Campillo Moreno eta NaroaVillagran Merideño, Orion, irailaren 11n.
• Jose Ignacio Albeniz Peña eta Jesica Pamela Morales, Orion, irailaren 10ean.
• Luis Muusetun Ruiz de la Torre eta Maria Paula Conejo Cotacachi, Orion, abuztuaren 13an.
• Juan Manuel Aldabe Guebenzu eta Laura Ibañez Gonzalez, Orion, uztailaren 30ean.
• Abderrahim Ben Cheikh eta Amal Madrame, Orion, uztailaren 30ean.
• Jose Antonio Cascos Martin eta Sonia Camara Caballero, Orion, ekainaren 20ean.
• Luis Danilo San Martin Oyarzun eta Garbiñe Alonso Eizagirre, Orion, ekainaren 18an.

HILDAKOAK

• Benita Etxeberria Oliden, Orion, abuztuaren 31n. 91 urte.
• Carmen Atxega Orbegozo, Orion, abuztuaren 12an. 93 urte.
• Juan Tolaretxipi Eizmendi, Orion, uztailaren 22an. 86 urte.
• Isidro Iturain Jonsansoro, Aian, uztailaren 20an, 73 urte.
• Jose Maria Bernedo Galdos, Orion, uztailaren 17an. 72 urte.
• Jose Eugenio Sarobe Lasarte, Aian, uztailaren 12an. 61 urte.
• Maria Antonia Artola Pagola, Orion, uztailaren 8an, 83 urte.

BURUHANDIENEKO
KASTAKOAK

Buruhandineko kastako oriota-
rrak dituzue Donostiako badia
aurreanhartutakoargazkian.Goi-
tik behera:AnaAlberdi birramo-
na,Ana Rosa Iparragirre amona,
Naroa Larrañaga ama gustura
asko hirurak Eneko mutil txikia-
rekin.

Maiatzaren11n jaiozenEne-
ko Gallardo Lasarte-Orian.

NAIA ETA JARE

Argazkihonetanduzue Jarenes-
ka txikia, abuztuaren 21ean jaio
zena.

Gusturadira,beraz,Rakeleta
Igor gurasoak eta Naia ahizpa.
Hartz panpinak Koxtapeko jan-
tzia badu ere, Orion jaio denez,
ikustekoegongoda zaletasunak
nora bultzatuko duen.
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“Teknologia boragineak ez
harrapatzeko joan nintzen”
15 urte daramatza Iñakik
Costa Rican eta udan egin
ohi digun bisita
aprobetxatu dugu zer
moduz dabilen jakiteko.

Zerk bultzata joan hintzen
Oriotik?

Oraintxe egin dek galdera
ederra, lapreguntadelmillon.
24 urte nizkian orduan eta
munduaikusinahinian.Ego-
eraosokaskarrahuanhemen,
lanikeznianeta itsasoahuan
alternatiba bakarra. Probatu
nian, baina niretzako ez zela
konturatuninduan segituan.

Musikaikasinahinianbai-
ta ere eta hemen txaranga
besterik ez zegoan; txaran-
ga… eta Benito. Beraz, alde
egitea erabaki nian.

Aldi berean, hona heltze-
ar zen teknologia boraginea
aurreikusi nuela uste diat.

Eta zergatik Costa Ricara?
Aurrena oporretara joan

ninduan zarauztar surfista
batzuekin. Inork ez zekian
non zegoen ere. Billetea har-
tzerakoan ere: Costa Rica?
Hori zer dek, irla? Ba goaze-
mak abenturara.

Hara heldu eta… beste
mundu bat huan. Orio orain
30 urte edo gehiago lehena-
go bezalaxe. Boom turistiko-
rik gabe; bertako jendea eta
patxada, besterik ez. Arran-
tzaleak eta… baina beste
modu batera, egunekoa egi-
teko bakarrik.

Bizitzeko modu hori gus-
tatu zitzaidan, egunean egu-
nekoaetaaldezaurretikanto-
latugabekobizitza.Hangera-
tzea erabaki nian azkenean.

Oriora itzultzen haiz udaro.
Bai.Hasierabatean, lehen

bietan-edo, neguan etortzen
hasi ninduan. Aurrenekoa
gogoan diat anaiaren ezkon-
tzagatik izan zela, otsailean,

IÑAKI ETXEBERRIA | MUSIKARIA ETA PINTOREA

eta sekulako katarroa harra-
patu nian. Costa Ricako kli-
ma tropikalera ohituta,
hemengo negua gogorra egi-
tendek.Halaere,neguanetor-
tzea ez zetorkidan batere
ondo, lagunak lanean pasa-
tzen ziaten eguna eta, azke-
nean, ez nian bisita aprobe-
txatzen. Udan etortzen nauk
orain, eta gustura, gainera.

Han nola moldatzen haiz
bizitzan aurrera egiteko?
Musikari izatea lortualdek?

Bai motel, musikari eta
pintorenaukaldiberean;biak
afizioetaofizio.Gauzagehia-
gotanerearitunauk, izanere,
mekanikakoFPaegindaalde-
ginnianhemendiketahorrek
asko lagundu zidak lan asko-
tan aritzeko.

Hasieran neguan
etortzen ninduan,

baina ez nian
egonaldia

aprobetxatzen

Herri nortasuna
galdu diagu eta,
hala ere, jendeak
konformismoa
erakusten dik

Musikarako ere zaletasun
handia zegok han, pentsa,
Bob Marley jaungoikoa dek
berentzat. Horrek erraztasu-
nak ere ematen dizkik. Edo-
zeintabernatanjotzekoauke-
ra, jende diferentea ezagu-
tzeko… talde bat zeukeat eta
astebururoematendiagukon-
tzerturen bat. Pare bat taber-
netan aritzen gaituk norma-
lean, beti toki beretan, eta
batzuetanbeste lekubatzue-
tatikeredeitzenzigutek. Jen-
de asko mugitzen dek kon-
tzertuetan eta horrela lortu
diagu, esaterakoAlpha Blon-
dierekin eman genuen kon-
tzertua.

Oriora etortzen haizenean
ere ikusten zaik bizitasun
hori.

OrainOrionbestemusika
kultura bat zegok, lehengoa
baino askoz erakargarriagoa.
Udanlagunekinbilduetakon-
tzertu bat edo bi ematen diz-
kiagu urtero.

Jendeaknolabegiratzenhau
kaletik?

Piuragatik-edo, alperra
banitz bezala. Baina han eta
hemenberdin lanegitendek.
Ignorantzia eta handiuste
asko zegok.

Eta hik Orio?
Beti obretan. Etxe pila,

dena igeltsua, plaia txikituta,
palaziokozelaia…Orainohi-
tunauk,bainahasierannegar
eta dena egin nian. Gehiena
kanpokoentzako egiten dek,
herri nortasuna galdu diagu
eta, hala ere, jendeak konfor-
mismoa erakusten dik, gero
atzetik kexaka ibiltzeko.

Bestalde, gazteei gehiago
lagundubeharzaielaustediat.
Lastima, baina aurten ere ez
diat Gazte Festak ezagutzeko
aukerarik izango; ea hurren-
go urtean.

Astelehenean itzuliko da Iñaki Costa Ricara. KARKARA
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IRAILA/URRIA
18an, Azaldegi.
19an eta 20an, Zulaika.
21ean, Mutiozabal.
22an, Etxeberria.
23an, G. Artiñano.
24an, Larrañaga.
25ean, Zulaika.
26an eta 27an, Iriarte.
28an, Etxeberria.
29an, G. Artiñano.
30ean, Iriarte.
1ean, Zulaika.
2an, Etxeberria.
3tik 9ra, Lasa.
10ean, 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

Iraila Itsasgora Itsabehera Ilargia
18 04:44 eta 17:01 10:40 eta 23:10
19 05:23 eta 17:42 11:21 eta 23:49
20 06:01 eta 18:21 12:01 eta _____
21 06:38 eta 18:59 00:27 eta 12:40
22 07:14 eta 19:36 01:04 eta 13:20
23 07:51 eta 20:14 01:41 eta 14:01
24 08:31 eta 20:56 02:20 eta 14:45
25 09:19 eta 21:50 03:04 eta 15:38
26 10:27 eta 23:15 04:02 eta 16:49
27 11:57 eta _____ 05:25 eta 18:22
28 01:02 eta 13:22 07:01 eta 19:46
29 02:15 eta 14:24 08:12 eta 20:43
30 03:01 eta 15:10 08:59 eta 21:24
01 03:37 eta 15:47 09:37 eta 21:58
02 04:08 eta 16:20 10:10 eta 22:29

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Irailaren19anhasikodaTxuletaFestaetaasteburuosoa
hartuko du.

12:00etan,EuskoLabelduntxahalarenpintxoakbana-
tuko dira plazan, euro baten truke.

14:00etan, bazkaria: Jabugoko urdaiazpikoa, Nafa-
rroako zainzuriak, Tuterako kukuluak, Lodosako pipe-
rrak,txuleta,Oriokoartisaugazta,teilaketazigarrotxoak.
40 euro balioko du menuak eta otordu guztietan bera
izangoda.Aurrezerosibeharrazegoentxartelaeta,dago-
eneko, ez da sarrerarik geratzen.

15:30ean,Oria txaranga kalez kale hasiko da jotzen
eta arratsalde osoan jarraituko dute.

21:00etan, afaria izango da Herriko Plazan.
Igandean egitarau bera izango da, txahal pintxoak

banatzearena izan ezik.
Gainera, asteburu osoan, Ataungo talogileen salto-

kia izango da, urdaiazpikoena, Nafarroako piperrena
erebaietaOriokoArraunketaElkartekoakEcaniaardoa
salduko dute.

Txuleta “Orio estilora”

IRTEERAK
Irailaren 20an, Leitza-

Andoain ibilbidea
bizikletaz, 25 km. 9-99 urte
bitartekoentzat da eta tarte
horretan ez daudenek
arduradun batekin joan
beharko dute. Izen ematea
irailaren 16an bukatu zen,
baina autobusa bete arte
izango da Aiako kultur
etxean inskribitzeko aukera.

Lloret del Marrera irteera
izango da Orioko Zaharren
Babes Lekuak antolatuta.
Irailaren 21ean irten eta
28an bueltatuko dira. Izen
emateko epea bukatuta
dago.

Irailaren 20an eta 27an,
Oriotik Donostirako
zeharkaldia itsasontzian.
Irteera kirol portutik,
arratsaldeko 17:00etan.
Izena emateko turismo
bulegora jo behar da.

Urriak 26an, Gernikako
azokara eskurtsioa egingo
dute Zaharren Babes
Lekukoek. Irteera, 08:30etan
izango da Oriotik Zarautz
alderako autobus geltokian.
Goiza azokan pasa ondoren
Mundakako Casino
jatetxean bazkalduko dute
eta, gero, Bermeora eta
Lekeitiora joango dira,
arratsalde pasa. Urriaren
1ean eman beharko da
izena, 16:00etatik
18:00etara, 35 euro
ordainduta.

BINGOA
Orion, asteazkenero,

Zaharren Babes Lekuak
antolatuta, bingo saioak
egingo dira 16:30etik
18:30era, kultur etxeko
areto nagusian.

ERAKUSKETA
Orion, irailaren 30era arte,

Miren Artetxeren pintura
erakusketa ikusgai egongo
da kultur etxean.
09:00etatik 13:00etara
goizean eta 16:00etatik
20:00etara arratsaldean.

FESTAK
Aian, irailaren 29an,

Sanmigelak Laurgain
auzoan.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, irailaren 30ean

jasoko dituzte altzari
zaharrak. Bezperan utzi
behar dira zabor lekuetan
eta Udalean abisua eman
nolakoak diren esateko.
Trasteak jasotzera etxeraino
joatea nahi baduzu,
deitu 902 54 06 54 telefono
zenbakira.

ELKARRETARATZEA
Orion, irailaren 25ean,

ostiralarekin, euskal preso
politikoak Euskal
Herriratzearen aldeko
kontzentrazio isila egingo
da Herriko Plazan,
arratsaldeko 20:00etan.

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

Iragarkietarako
txokoa

genezake:
bizileku@gmail.com.

Pisu estreinatu gabea dut
alokatzeko Armendigainen,
Aian. 3 logela, bi bainu gela,
garajea… 629 68 04 10

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.

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.

BANAKAKO ESKOLAK
Goi Mailako Ingenieri

ikasketak egiten ari naiz eta
banakako eskolak emango
nituzke LH, DBH eta
batxilergoko ikasleentzat
(matematika, fisika, kimika,
etab.) Deitu: 662 48 79 64.

Ingenieritza teknikoko
ikasketak eginak ditut eta
banakako eskolak emango
nituzke LH, DBH eta
batxilergoko ikasleentzat.

AZOKA

ALOKAIRUA
Orion bizitzeko lekua

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

Deitu: 608 16 49 71.

EROSTEKO
1.000 euro inguru balio

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

SALGAI
Etxe berria salgai Goiko

Kalean. Bi logela gehi bestea
duplexean. Sukalde
konpletoa, horma-barruko
armairuak eta igogailua.
276.000 euro. 653742576
(Karmele).

TAXIA
Taxi zerbitzu berria Orion.

608 82 78 26 (Iñaki).

264:Karkara bikoitia  18/9/09  09:37  Página 27



264:Karkara bikoitia  18/9/09  09:37  Página 28


