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Gaztetatik itsasora
ta han sarea zabaldu…
harrapatu eta saldu.
Arrandegian ere berdin
sobratzen zena salbu (bis).
Zapo, legatz ta bisigu
ekarri dizkiogu
asmatu ote dugu;
oraindik ere arrain freskorik
ez zuen jango seguru.

IBAI ESOAIN

Arrantzale izan da Patxi
lehen esan dute horrela,
sardina eta antxo bakarrak
ez du berdintzen sabela.
Hamar,hamaikaedohogeijan
Bat ez da aspertzen bela:
Hiruhitzetanesanbeharbanu
Patxin bertsoa bezela.

EGOITZ EIZAGIRRE

Pescaderia Inaxi hura
Patxi eta Inaxirena zan
bi urreburu urraburutan
inoiz erre inoiz saltsan
hegan dakien hegaluzea
beti hitzaren arrantzan
Lasartenbadabixiguederbat
Orio estilora brasan
ari ta ari beti kantari
Kantauri zaharreko plazan.

XABIER SUKIA
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Iraila Orion
Irailaren 13an, Oriora joan
nintzenestropadakhanikus-
tekoasmotan,eta,bidezbatez,
halako jai seinalatu batean
herrianegotendengiroaeza-
gutzeko gogoz. Jakina denez,
ordea, arraunlarien lan eska-
sa dela tarteko, oso giro tris-
teaaurkitunuenherrikokale-
etan, balkoi askotan zapi
horiak zintzilik egon arren.

Ostegunean Petrileko
Peñakojendearekinegonnin-
tzen.Tartean zen Benito Ler-
txundi, eta arraunari buruz
hark esplikatu zizkidan gau-
zabatzukoinarrihartuta,poe-
ma hau idatzi dut:

IRAILA ORION
Irail hilabete tristea
Orioko kaleetan
Horiz jantzitadaudebalkoiak
Hutsaren langarra

zutoinetan.

Kontxako itsasoak negarrez
Utzi du traineruen tosta
Uherdaudelehorreanbegiak
Arraunarenpozoinairentsita.

Zuri-beltzeko arrantzale
zaharrak

Kamiseta koloredunez doaz
Joan zirenak eta datozenak
Errioarenarnaseanaurkitzen

baitira.

Banderadakarteneanherrira

Malkotan dago enparantza
Banderarik ageri ez denean
Ez da itzaltzen esperantza.

Sartuko dituzte arraunak
Uraren azal hilezkorrean
Itsasoa menderatuz
Denbora gaindituko

dutelakoan.

Badatoz eta bagoaz
Ilunabarraren begietan

deseginda
Kresalaren jostundegian

lamiek
Harilkatu zuten misterioan

urtuta.

Banderadakarteneanherrira
Malkotan dago enparantza
Banderarik ageri ez denean
Ez da itzaltzen esperantza.

PAKO ARISTI

Somaliako piratak
Irakurri dut PPk Somaliari
buruzkogalderabatplantea-
tuduelaLegebiltzarrean,EAJ-
rekinsintonian, eta iruditzen
zait garrantzizkoa dela han
gertatzen denaren berri iza-
tea.

Inork ez du erakutsi ino-
lako sentiberatasunik Soma-
lianetaSomaliakouretanger-
tatzen ari denarekiko; eta are
gutxiagoEAJk etaPPk. Eskui-
nakenpreseninteresakbaka-
rrik ikustendituSomalianeta

ezkutatu egiten ditu hango
itsaso eta kostaldeetan egin-
dako basakeriak.

Zergatik daude ‘piratak’
Somaliako itsasertzean? Bai
lehen eta bai orain, lapur eta
kriminal batzuk haien urak
pozoitzen dituztelako eta
haien arrantza-baliabideak
ustiatu. Somalian dabiltzan
arrantza-ontzietako tripula-
zioak gaizkile batzuen bikti-
ma gisa azaltzen dituzte
hemengo komunikabideek.
Nazioarteko justizia, halako-
rik baldin badago, ez da inon
ageri (ikusi honako artiku-
luak: ‘¿Quiénes son los pira-
tasenSomalia?’ eta‘Somalia,
la mentira europea sobre los
piratas. Misteriosos buques
europeos vierten residuos
nuclearesenlacostadeSoma-
lia, provocando cientos de
muertos mientras saquean
los recursos de las costas
somalíes’, biak Johann Hari
egilearenak,rebelion.orgweb-
gunean; eta ‘Somalia enve-
nenada’, Antumi Toasijé egi-
learena, Público egunkarian
argitaratua, 2009-05-24an).

Ez legoke gaizki Legebil-
tzarrean honetaz hitz egitea
eta horretarako aukera ema-
ten du arrantzaleei elkarta-
suna erakusteko planteatu
den galderak.

Badirudi, aurrerantzean,
euskal atun-ontzietan zain-
tzailearmadunakizangodire-
la, tiro egiteko prest; hau da

‘itxuratxarra’daukanedozein
hiltzeko baimenarekin. Nork
administratuko du hiltzeko
erabakia? Abusuak edo han-
ka-sartzeakgertatzenbadira,
frogak itsaso hondoan gera-
tuko dira. Nori axola zaio?
Aste honetan bertan euskal
atun-ontzi batek alarma jo
zuen,ontzisomaliarbatatze-
tik zihoakiolako, eta Espai-
niako armadako ontziak,
Somaliako uretan dabilenak,
lasaitueginbeharizanzituen,
arrantza-ontzibatzelaesanez.

Arrantza-ontzi bakoitze-
annazioartekobehatzailebat
jarribeharkolitzatekeetazain-
tzailehorienesku-hartzeguz-
tiakgrabatu;horrelaegitenez
bada, ontzi horietan soldata-
peko hiltzaileak doazen sus-
moa zabalduko da.

Nire iritzia, zerbaiterako
balio badu, honako hau da:
euskal ontziek alde egin
beharkoluketeSomaliakoure-
tatik; eta, geratzea erabaki-
tzen badute, beren gain har-
tu beharko lukete segurtasu-
naren gaia.

IÑAKI GARCIA ARANBARRI

EZKER BATUKO ZINEGOTZIA
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Euskaraz hitz egiten ikasteko
eta ikasten laguntzeko aukera
Hogeitik gora lagunek
ikasiko dute aurten AEK-k
Orioko Udalaren
laguntzarekin antolatu
duen euskaltegian eta, aldi
berean, Urola Kostako Udal
Elkarteak mintzalagun
programa jarri du martxan
berriz ere.

Bestebehin, ZarauzkoAEK-k
euskara ikastaroak emango
ditu Orion, Orioko Udalaren
laguntzarekin. Ikastekodiru-
laguntzakemateazgain,anto-
lakuntzalanakhartudituUda-
lak bere gain eta Zarauzko
AEK-k irakasleak jarriko ditu
ikastaroaaurreraeramanahal
izateko.

EskolakOriokoHerriIkas-
tolako ikasgeletan emango
dira, astean hiru egunetan,
eta bi orduko saioak izango
dira.Urrianhasi eta ekainera
arteiraungoduikastaroaketa
bi maila emango dira: lehe-
nengoahasiberrientzat izan-
go da eta bestea, berriz, EGA
atera edota alfabetatu nahi
dutenentzat.

Kronika hau idazteko
momentuanoraindikbukatu
gabe zegoen matrikulazio
aldia; baina badirudi bi tal-
deak sortuko direla: hasibe-
rrien ikastaroan hamabi bat
lagunek eman dute izena eta
gehienak kanpotarrak dira.

EGAetaalfabetatze talde-
an, aldiz, zazpi bat herritar
zeudenizenaemandaedizioa
ixterakoan; gutxienez, zortzi
lagun behar dira.

Izena eman dutenetako
batzuk aurreko ikasturtean
antolatutako Aisa ikastaroan
aritutakoak dira.

330 euro balio du ikasta-
roak, kurtso osorako, baina
klase guztien %80ra joaten
direnekUdalarendiru-lagun-
tza jasoko dute ikastaroa
bukatutakoan, Euskara Zer-
bitzuan eskatuz gero.

EUSKALTEGIAN IZENA EMATEKO EPEA BUKATU DA, BAINA MINTZALAGUNERAKO ZABALIK DA ORAINDIK

MINTZALAGUN PROGRAMA
Ingurua erdalduna dutelako
edota inguruko euskaldune-
kin harremana lehendik ere
erdaraz egina dutelako, eus-

kaldunberri askok arazoak
izaten dituzte euskaraz hitz
egin eta praktikatzeko. Egoe-
ra horretandaudenek euska-
raz hitz egiteko aukera izan

dezaten, Urola Kostako Udal
Elkarteak ikasturte honetan
ere martxan jarri du Mintza-
lagun egitasmoa.

Aipatutakoprogramaaur-
rrera ateratzeko jende eus-
kaldunabeharda, euskaldun
berriekin batera adina, zale-
tasunak, eta disponibilitatea
kontuan hartuta laupabost
laguneko taldeak osatzeko.
Arruntenaasteanbehintaber-
nabateanelkartzeabadaere,
kontzertuetarajoatea,antzez-
lanak ikustea, ikastaroak egi-
tea… ere normala da, azken
finean, euskaraz hitz egiteko
konpromisoa hartzea baita
garrantzitsuena.

Parte hartunahi dutenek,
emailez,urolakosta@aek.org,
edotelefonoz,943860248eta
943 13 01 75, eman dezakete
izena.Horretarakoazkenegu-
na urriaren 8a izango da.

Alimo!
Pozgarria izan da euskaltegiaren aurtengo
matrikulazio-kanpainaren emaitza. Jende askok
eman du izena ikasten hasteko eta horrek erakusten
du euskararen premia sentitu dutela hemen
bizitzeko. Ez da gutxi.

Ikasleen zerrenda begiratzen hasi eta
munduarekin egin dut topo: Demba, Aurelie,
Yamna, Xochilt, Lucia… Mundu txiki bat Orioko
euskaltegiko gelan, kolore bizi ugarikoa.

Orain hasiko duten bide horretan ez dira denak
azken muturreraino iritsiko; baina egingo duten
ahalegina eskertu nahi diet guzti-guztiei. Espero dut
euskara ikastea gozamen-bide izatea berentzat.

JABIER ZABALETA | ORIOKO UDALEKO EUSKARA TEKNIKARIA

Iaz, kanpotar askok ikasi zuen AISA etorkinentzako euskara ikastaroan. KARKARA
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Musean hasi eta bazkaltzen
bukatuko dute Goiko kalean
Pilliku plazako ingurua
musikaz eta dantzaz
beteko da urriaren 9tik
11ra, Goiko Kaleko festak
hortxe baititugu ate joka.

Festaberriaskosortudaazken
aldianOrion;baina, lehendik
datorrelako-edo, arrakasta-
tsuenetakoakdiraGoikoKale-
koak. Gogor ari dira lanean
dagoenekofestabatzordeko-
ak.Aldezaharrakarkaraatzea
izateari utzi eta herriaren zil-
borra izangoda,berriz,urria-
ren 9tik 11ra.

Ostiralean,20:00etanhasi-
kodira festaketa,orduhorre-
tatik aurrera, jai giroa izango
danagusi.22:00etan,mustxa-
pelketa hasikoda. Izen-ema-
tea, ordea, 22:25 arte izango
da. 22:00etan, baita ere, bin-
go benefikoa izango da Justi-
na-enean,etabildutakodirua
kanpotarren euskaltegiko
matrikulakordaintzenlagun-
tzeko erabiliko da. Bingoa
bukatutakoan,Arturotxileta-
rraren musika emanaldia
izango da. Larunbatean,
berriz, goizetik hasiko dira
parrandan. 11:00etan, hel-
duen bizikleta proba izango
da, urtero bezala, baina aur-
tenzirkuituaaldatudute. Ins-
kripzioa ordu erdi lehenago
izango da Justina-enean.
17:00etatik aurrera, haurrek
gozatzeko mementua heldu-
ko da. Lehenengo, gaztetxo-
entzakoemanaldiaizangoda,
gero, 18:00etan, zinta jokoa
eta,18:30ean,txokolatadaeli-
zakozimitorioan.Zinta joko-

BENTA ZAHARREKO MUTIKO ALAIEK IGANDEKO GIROA BIZITUKO DUTE

rako nork bere bizikleta era-
manbehardu.19:00etantoka
hasikoda,eta20:00etanerro-
meria.Iluntzean,zimitorioan,
AxeBrasil dantzataldeakikus-

kizunederraemangodu.Igan-
dean 10:00-11:30 jasoko dira
tortillaktxapelketarako,taber-
nan, eta dastaketa eta sari
banaketa 13:00etan izango
da, Benta Zaharreko Mutiko
Alaien kantuez lagunduta.
Lehenago, bertso saioa izan-
go da, 12:30ean, Pillikun.
Bukatzeko, herri bazkaria
egingo da Aldapan, 10 euro-
rentruke,etaEgoitzEizagirre
eta Unai Gaztelumendi ariko
dira bertsotan. Han ere, Ben-
ta Zaharrekoek alaituko dute
bazkalostea.

Larunbateko
helduen bizikleta
probak ibilbide
berria izango du

aurten

TRIKITIXA
Beldarrainek bi
sari irabazi ditu
TrikitilariGazteenTxapel-
ketetan parte hartzen du
Ander Beldarrainek 16
urtez azpiko kategorian.
14 urte besterik ez dituen
arren,bisari irabazizituen
joan den irailaren 20an
Hernanin.

Beldarrain hirugarren
izan zen soinua jotzen,
LeireBeldarrainlagunzue-
la, eta panderoa joz ira-
bazle izan zen Edurne
Errandonea soinu-jolea-
rekinbateraegindakosaio-
an. Uztailaren 12an Oia-
lumen ere panderoa joz
irabazi zuen.

Ander ezaguna da
Loretxu inguruan ibiltzen
den jendearentzat, berta-
kosukaldeanjardutenbai-
ta askotan trikitixarekin.

LANAK
Hasi dira
Ortzaika
txukuntzen
Abuztuan has i z i ren
Ortzaikaauzokolanaketa
6 hilabetez arituko dira
bertanEguzkiEraikuntzak
enpresakoak. Errepide
inguruatxukundu,oinez-
koentzatpasabideakegin,
argiztatzea hobetu, sane-
amendu hornidura ego-
kitu…askodiraeginbeha-
rreko lanak eta, guztira,
1.270.960 euro gastatuko
ditu Udalak, Espainiako
Gobernuak lanpostuak
sustatzekoemandakodiru
laguntza baliatuta.

LABUR

Bazkarian, Eizagirre eta Gaztelumendi ariko dira bertsotan. KARKARA
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Interpretazio zentroa zabalik
gaurtik Iturriaga Jauregian
Gaur, urriaren 2a, Iturriaga
Jauregian sortutako
interpretazio zentroa
irekiko dute. Hiru solairuko
etxea da Britenea, eta
Done Jakue bideari
buruzko informazioaz gain,
turismo bulegoa ere izango
da.

Bidearen historia, jatorria,
artea…garai bateko errome-
sekBideanizandutengarran-
tzia eta gaurkoek aurki deza-
ketenaren inguruan antola-
tutadaude Iturriagan irudiak
eta argibideak panel handie-
tan.Ikusinahiduenak 2euro-
ko sarrera ordaindu beharko
du. Bisitak ordubete inguru
irauten du eta ordutegia hau
izangodaneguan:asteartean
16:00-19:00izangodazabalik;
asteazkenetik larunbatera,
ordea, 10:00-14:00 eta 16:00-
19:00. Igandeetan, goizeko
ordutegia mantenduko da.
Udan, egunero goiz eta arra-
tsalde izango da irekita.

UDAKO BALORAZIOA
Baloraziopositiboaeginzuten
merkatariek eta udaleko tek-
nikarietazinegotziekbileran.

Alde batetik,Txu-Txu tre-
narenbalantzeaeginzuteneta
oso gustura agertu ziren
denak.Publizitatearekin,sal-
dutako bidai-txartelekin eta
Udalakmerkatariei emanda-
koarekin –merkatariek tre-
neanerabiltzeaerabakizuten–
gastuak kitatu dituzte.

UDAKO BALORAZIOA POSITIBOA IZAN ZEN MERKATARIEK ETA UDALAK EGIN ZUTEN BILERAN

Guztira 13.431 txartel sal-
du dira, horietatik 217 bono-
ak. Horrela, lortutako diru
sarrera6.607,50eurokoaizan
da.Horrihorretarakozeuden
15.000 euro eta publizitatea-
rena gehituta, kostatutako
24.000 euroak kitatu dira.

Stock azokarekin ere oso
pozik ziren, nahiz eta igan-
deanjendegutxiagozebilela-
etakexuazalduzirenetanola
hobetu pentsatzen ari diren.

Dena den, gustura ziren
lortutakoarekinetahurrengo
urtean errepikatzeko asmoz
diramerkatariak.Txu-Txutre-

na ere berriz jartzeko inten-
tzioadute,etazerbitzuaegun
gehiagotan eskaintzea ere
pentsatu dute.

NEGUARI BEGIRA
Negurako fideltasun txartel
bat sortzeko ekimena mar-
txan jarri nahi dute merkata-
riek;baina,horretarako,ban-
kuekin hitz egin behar dute.

Bestalde, sanikolasetatik
aurrerako larunbatetan zer-
baitegitekogogozagertudira.
Alde batetik, Olentzero eka-
rriko dute eta erakusleihoak
dekoratukodituzte.Iñaki Gar-

cia EBko zinegotziak Gabo-
netako zuhaitza jartzea pro-
posatuzuen.Megafoniabidez
Gabonkantakjartzeaerepro-
posatu zen batzarrean.

Interpretazio zentroan, panel handietan, BIdeari buruzko hainbat argibide ikusi daitezke. KARKARA

RAMIRO
erreportaje
digitalak

943 83 10 48

Merkatariak
gustura azaldu

ziren
Stock Azokak eta
Txu-Txu trenak

herrian izan duten
harrerarekin
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120 kilokoa mendean
hartu zuen Etxeberriak
Arratsaldeko 18:30ean jarri
zieten hitzordua Orioko
Herri Ikastolakoek,
Heldu!koei erakustaldia
hasteko. Ordurako, ikastola
aurreko plaza jendez
gainezka zen.

Erakustaldia harriaren ingu-
ruan egin zuten Heldukoek.
IdoiaEtxeberriazgain,bibiko-
te izan ziren harria jasotzen
eta, amaitzeko, giza-proba
eginzutenoriotarreketausur-
bildarrek.

MARKA BERRIA
Harriaren aurrean jarri eta
gutxi behar izan zuen Idoiak
bertaratutakoen harridura
sortzeko.

88 kiloko koparekin hasi
zuen beroketa, eta ia behar-
tu gabe egiten zituen altxal-
diak. Segidan, 100 kiloko
errektangularrari heldu zion
eta hura ere bizkarrean ber-
dintzeko, aparteko indarrik

IRAILAREN 26AN IZAN ZEN SAIAKERA IKASTOLAK ANTOLATUTAKO FESTAN

egin gabeari zela ikusten zen
harenaurpegian.Pello Saizar
prestatzaileaetaJosebaOsto-
laza harri-jasotzailea zituen
alboan Etxeberriak eta haiek
ondoberotzekoeta lasai har-
tzeko eskatu arren, 16 urteko
neskak, egoskor, 120 kiloko
harria eskatu zuen.

Aurrean jarri eta berehala
egin zion kolpe. Harriari hel-
du, epaileak txistua jo eta 14
segundotan harria bizkarre-
an. Epaileakeskuagoraaltxa-
tzearekinbatera,sekulakotxa-
lozaparradaentzunzenikas-
tola aurreko plazan.

Baina ez zen hor bukatu
neskagaztearenerakustaldia.
Bostminutukotxandazeneta
denbora sobera zuen aurre-
tik. Beste hiru altxaldi eman
zizkionharriari etabosgarre-
neanirristeginzion,bukatzen
ari zenean. Hainbeste kilo
jasotzen gazteena da oriota-
rra eta gauza handiak egin
ditzake hemendik aurrera.

EmakumeetanerrekorraMari
Jose Sardonek du 131,4 kilo-
ko harriarekin, baina urnie-
tarrak 36 urte ditu dagoene-
ko. Beraz, Idoiak, bide hone-
tan jarraituz gero, Sardonen
markak hautsi ahal izango
ditu.

BESTE PROBAK
Ondoren, Iurgik etaRubenek
75 kiloko harriari 40 altxaldi
eman zizkioten; Josebak eta
Aimarrek 100ekoari, 100; eta
giza-probaOriokirabazizuen,
25plaza,3zintaetametrobat
eginda.

ARETO FUTBOLA
Denboraldia
gaizki hasi
dute
Mailari eusteko asmoare-
kindiraaurtenereOrioko
Tabernakekoak, baina ez
dira ondo hasi, izan ere
lehen partida 5-0 galdu
zuten Concepto-Create-
chen aurka.

Asteburu honetan
jokatukoduteetxekolehen
partida. Aski ezaguna
dutenAstraburukotaldea
izango da bisitari.

SURFA
Txapelketa
urriaren 3-4an
izango da
Joan den astean egiteko-
ak baziren ere, aste hone-
tara atzeratu dute olatu
falta dela-eta surf txapel-
keta.

Dena den, Windguru-
ren aurreikuspenek aste-
buru honetarako ere itsa-
soa bare egongodela esa-
ten dute.

ARRAUNA
Denboraldia
bukatu da
Kontxako zaplastekoaren
ondoren,ezdubateregaiz-
ki bukatu Orioko traine-
ruak denboraldia.

Bermeokoestropadan
bigarren egin zuten ira-
bazlarengandikseisegun-
dora eta Portugaleten 4.
izan ziren, kale txarra tar-
teko.

Gipuzkoako Traine-
ruen Liga irabazi dute
horrenbestez oriotarrek.
Gipuzkoanjokatzendiren
estropada ofizialak har-
tzen dira kontuan, eta
Oriok lortu du puntu
gehien.

Bibanderaizangodira,
beraz, traineruaren aur-
tengo palmaresean.

LABUR

Jendea txaloka, zutik, jarri zuen Idoiak lehen altxaldiaren ondoren. KARKARA

Pellok eta Josebak
lasai hartzeko
esan arren,

16 urteko neskak,
egoskor, 120 kiloko
harria eskatu zuen
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“Hasiera batean ez genuen
errekorra egiteko asmorik”
Abuztuaren 29an jarri ziren
ergometro gainean
eta 24 orduz aritu ziren
arraunean, bi orduro
txandakatuz eta munduko
errekorra egin zuten.

Nondik atera zen errekorra
egitearen ideia?

J.G.: Orain dela bi urteko
sanpedroetan 3 lagun 12ren
kontrakoprobanzortziorduz
aritu nintzen ergometroan.
Gustura geratu ginen denok
eta afaritan Bixiori komenta-
tu nion: behin zortzi ordu
eginda,zergatikezdituguegi-
ten hamabi bion artean?

B.L.: Bai, berak tentatu
zidan. Hasiera batean ez
genuen errekorra egiteko
asmorik, baina, gero, inter-
netenbegirajarrita,errekorrak
bazirela ikusi genuen.

J.G.: Gainera, proba egin
baino hilabete bat lehenago,
bi ingelesek ere egin zuten
eta 313 km eskasetan utzi
zutenmarka.Haiekadinkate-
goriaz gazteagoak ziren eta
guk, egindakoa eginda ere,
bagenekien errekorra egingo
genuela.Orduanhasizenerre-
korrarenagarrantziagehiago
hartzen.

Nolako prestakuntza egin
duzue?

B.L.: Xarpas, Juan Angel
izan dugu entrenadore eta
hiru hilabete eta erdi inguru
eduki gaitu… baino fin-fin,
hark esandako guztia egin
behar.

J.G.: Bai… Gero berak
komentatu zigun, proba
horren luzea eta gogorra
zenez, komenigarri izango
litzatekeela mediku bat ere
alboan izatea, eta berehala
Ederrekin akordatu ginen. Bi
aldiz pentsatu gabe onartu
zuen eta, egia esan, bai Xar-
pasetabaiEderprimeranpor-
tatu dira gurekin.

BIXIO LOIDI ETA JOKIN GOZATEGI | ERGOMETROAN ARRAUNEAN 24 ORDUKO ERREKORRAREN JABEAK

B.L.: Aita eta ama bezala-
koak izan dira guretzat.

Zergatik aukeratu zenuten
Orioko estropada eguna?

J.G.: Arraunzaleontzako
hori izatendelakoOrionegu-
nik garrantzitsuena. TKEko
hamabi traineruak hemen,

Orion Jai! festa… errekorra
egin nahi genuenez, prota-
gonismo piska bat ere bilatu
genuen.

B.L.: Babesle asko izan
ditugu, tartean Orioko Udala
eta hainbat denda eta taber-
na, eta egun berezi batean
egiteak merezi zuen. Ez pen-

Baten batek
pentsatuko du
negozioa egin
dugula; baina,

tonto-tonto, gastua
ere ekarri du

–Jokin Gozategi–

Aurrekoan berak
tentatu zidan eta
oraingoan nire
txanda da. Ea zer
erronka okurritzen

zaidan niri
–Bixio Loidi–

tsa aberastu garenik; batzuk
kirol arropa eman digute,
lagunekin banatzeko pastel-
txoak, edariak… dirua ere
eman digute, baina gastuak
kitatzeko adina bakarrik.

J.G.: Baten batek pentsa-
tuko du negozioa egin dugu-
la; baina, tonto-tonto, gastua
ere ekarri du.

Lagunaskoizanzenutenpro-
banalboan.Inprobisatuaedo
neurtua izan zen?

B.L.: Kiroldegian izena
ematekolistabatjarrigenuen
eta nahikoa bete zen. Goize-
ko eta arratsaldeko txandak
segituan bete ziren eta, gero,
pixkanaka, gauekoak ere bai.

J.G.:Orionestropadaizan-
da,TKEndabiltzan lauentre-
natzaileri ere gonbita egin
genienetahirukonartuzuten.

B.L: Eguerdian estropada
jokatuta ere, arratsaldean
ergometroanarituzirengure-
kin eta gustura ikusten
zitzaien, gainera. Gu ere bai,
jakina.

Azken momentuan zer ger-
tatuzenordenagailuarekin?

B.L.:Bada,argindarrajoan
zitzaigula. Hiru ordu baino
gutxiagofaltazireneanmoni-
torea beltz geratu zen. Guk,
badaezpada, jarraitzea era-
baki genuen.

J.G.: Gero, New Yorkera
bidali zen aparailua eta ber-
tanesanzigutenerrekorraren
markazehatza:391kilometro
eta 946 metro.

Zorionak.Etaaurrerantzean?
J.G.: Entrenamentuekin-

eta familia gehiegi alboratu
dugu eta orain lasai egoteko
garaia da. Edonork marka
hautsita ere berdin zait.

B.L.: Baina aurrekoan
beraktentatuzidanetaorain-
goan nire txanda da. Ea zer
erronkaokurritzenzaidanniri.

Errekorra egin ondoren, semeekin. KARKARA

265. karkara :Karkara bikoitia  2/10/09  10:50  Página 9



AIAKO BERRI 2009ko urriaren 2a | KARKARA10

“Aurten ikusi dut urte
askotako lanaren emaitza”
13 urte zituela, Irungo
futbolari gazteekin hasi,
gero Castello, Hospitalet,
Murtzia eta Toledotik pasa,
eta orain dela 6 urte Real
Uniónera bueltatu zen
Joseba. Ia beti 2. B mailan
jokatu du, profesional
moduan, baina aurten Real
Union 2. A mailara igo da.

Zer sentitzen da 2. A maila-
raigokozarelajakitenduzun
momentuan?

Poz ikaragarria. 14 urte
eman ditut 2. B mailan, beti
igotzekonahian,baina80tal-
detik 4 bakarrik igotzen dira.
Irunen bi aldiz iritsi naiz igo-
tzeko mugara eta bietan igo
gabegelditu.Osogogorrada.
Aurten ikusi dut urte askota-
kolanarenemaitza.Egiaesan,
normalean ez ditut senti-
menduak erakusten, baina
ingurukoakzenbaterainopoz-
tu ziren ikusteak barrua uki-
tu zidan.

Nolakoaldaketakekarriditu
igoerak?

Bizitzanaldaketahandirik
ez; ingurua aldatu da. Orain
Real Sociedadekoekin kon-
paratzen gaituzte, telebistan
etaegunkarietangehiagoirte-
tengara, jendeakgehiagoeza-
gutzengaitu,autografoaeska-
tzen digu… Bestalde, arau
batzuk bete behar ditugu:
zelaia, adibidez, 2. A mailara
moldatubeharda.Gehienbat,
partidetan sumatzen da: fut-
bol zelai handi-handietan
jokatzen dugu, eta milaka
lagunentzakotokiadute,bela-
rrazaindua…Eta irabazitako
dirutaneresumatzenda,jaki-
na: igotzeko emandako diru
sarian eta soldatan.

Nolako hasiera izan duzue?
Hiru partida galdu eta

bana berdindu eta irabazi
dugu, baina, orokorrean, ez

JOSEBA AGIRRE | FUTBOLARIA

gabiltzagaizki.Ikustendabes-
te jokalarien maila, eta gurea
landu behar dugu oraindik,
golaksartzekoetagelditzeko.
Lehengo urtean hain ondo
joanzitzaigunez, orainurdu-
ri jartzen ari da jendea eta
entrenatzailea. Baina hasi
bakarrik egin gara; 42 parti-
datatik 37 gelditzen dira.

Futbolean sufritu edo dis-
frutatu egiten duzu?

Zelaian jasan behar dena
gogorra da batzuetan, batez
ere 2. B mailan, ikusleak oso
gertu izaten dituzulako, eta
batzuetan txistua botatzen
dizute, edo buruan kolpetxo
bat eman eta ezin diezu ezer
esan, bestela… Seguritate

Seguritate gehiago
dago 2. A mailan,
jendea urrutiago
dagoelako. Halere,
ikusleen portaerak
harritu egiten nau

Futbolaren bidez,
bizimaila batera
iristen zara, oso
irreala, eta bat
batean bukatu
egiten zaizu

handiagoa dago 2. A mailan,
jendea urrutiago dagoelako.
Hala ere, ikusleen portaerak
harritu egiten nau: agresibo
bihurtzen dira, eta izugarriz-
ko mehatxuak eta irainak
botatzen dituzte.

Baina asko gustatzen zait
futbola, eta adinean aurrera
joan ahala, are gehiago. Jen-
deak esaten dit ez dela lana,
baina 7 egunetik 6tan lana
dugu, eta askotan asteburua
kanpoanpasabeharda.Saia-
tzen naiz gauza negatiboak
alde batera uzten eta ahal
dudanneurriandisfrutatzen.
Lehen, jokatzerik ez banuen,
gaizki pasatzen nuen; orain
beste era batera hartzen dut.
Ondo pasa nahi dut irauten
duenbitartean,futbolariaren
karrera motza baita.

Amaiera hurbil duzu?
Edaderik onena 28 urte

ingurukoa omen da; nik 32
ditut, bainafisikoki osoondo
sentitzennaiz,helduagonago
etaeskarmentuhandiagodut.
Halere, hemen 30 urte egin
ondoren zaharra zara. Irun-
go kontratua datorren ekai-
nean bukatuko zait eta ezin
dajakinzerpasakoden:Irun-
goa luzatu, beste nonbaitera
joan, edo profesional izatea-
riutzi.Uzteagogorrada.Bizi-
maila batera iristen zara, oso
irreala:egunero2ordukolana
eginez, ondo kobratu, ordu
libre asko izan… Baina bat-
batean, bukatu egiten zaizu
eta benetako bizitzan sartu
behar da. Nik ez dut oso gar-
bi, baina gustatuko litzaida-
ke umeei futbola erakustea.
Bestalde,osabarekinlanaegi-
ten dut ahal dudanean, eta
proiektua dugu etorkizune-
rako: landa-etxe bat jartzea.
Bainaahaldudanaluzatunahi
dut futbolarena. Orain 2. A
mailan sartu garenez, hori
bizi nahi dut.

Urte askotako lanaren emaitzaz disfrutatu nahi du Real Uniónen. KARKARA
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Armendigaineko gunea urria
bukaerarako prestatu nahian
Bi solairutan zortzi
merkataritza lokal egin
dira, lur azpian beste
horren beste soto eta
inguruan 25 aparkaleku
berri ere bai.

2008ko maiatzean hasi ziren
Armendigainean egiten ari
diren merkataritza-guneko
lanak eta hil honen bukaera-
rako merkataritza lokalen
jabeak negozioa prestatzen
hastekomoduanizateaespe-
ro du.

Merkataritza-gunea egi-
teko bi arrazoi nagusi daude:
batetik, komertzioa bultzatu
nahi dute herrian eta, beste-
tik, aparkaleku arazori kon-
ponbideaeman.Aparkatzeko
arazorik oraindik ez badago
ere,IgorIturainalkateakhona-
koaesandigu:Aiakoetxeetan
ezdagokomertziorakoegoki-
tudaitekeenlokalaskoriketa,
gainera,autoagordetzekoera-
biltzendiradaudengehienak.
Beraz, denda egin eta auto
horiekkaleanutzizgero,apar-
kalekufaltaareagotudaiteke,
arazo bihurtzeraino.

Merkataritza-gunea egi-
tean bi arazo horiei konpon-
bide erraza emateko modua
ikusi zuen Udalak eta horre-
tarako leku bila hasi ziren.
Armendigainen erabilera
horretarako Udalaren jabe-
tzako lur sail publikoa zego-
enez, azalera nahikoa zuena
eta,batezere, iristerraza, leku
egokitzat zuten.

1.058.220euro,BEZbarne,
kostako da guztira eta Aiako
Udalakeginbeharkodieaurre
gastuei,nahizetaEuskoJaur-
laritzatik199.000eurokodiru
laguntza jaso merkataritza
bultzatzeagatik.

ZORTZI LOKAL
Armendigaingobiribilgunea-
ren ondoan dago merkatari-
tza-gunea eta bi solairu ditu;
hirulokaldaudeleheneaneta
bestebostbigarrenean.Behe-

ZORTZI LOKALETATIK LAU SALDU DIRA ORAINGOZ

ko denak eta goiko bat saldu
diradagoeneko:farmaziaber-
tara pasako da, bi lokal batu
eta kafetegi-pasteleri-okin-
degia egingo da, eta bestean
ileapaindegia jarriko dute.

Horrezgain, lurazpianere
beste solairu bat egin da eta
zortzi soto egokitu dira ber-
tan almazenerako. Gainera,
merkataritza-guneareningu-
ruanhogeitabostaparkaleku
egindirasalerosketaketajen-
dearen joan-etorria errazte
aldera.

ORAINDIK SALGAI
Goiko solairuko lau lokal sal-
gai daude oraindik: 48,52;
55,95; 55,32; eta 50,34 m2ko
azaleradute,hurrenezhurren,
eta 1.701 eurobaliodumetro
koadro bakoitzak.

Azpi-solairuko sotoak ere
erosteko daude, izan ere, far-
maziakoadasotoaerosiduen
bakarra. Gela horiek merka-
taritzalokalentzakosortudira,
beraz, horien jabeei emango
zaie erosi ahal izateko lehen-
tasuna.

Alkateak jakinarazi digu-
nez, azaroan beste deialdia
egitea ari dira aztertzen, izan
ere,negozioguztiakahaliketa
denbora tarte txikienean ire-
kitzea komenigarri izango
litzateke,lanentrabaetaenba-
razuakahaldengehiengutxi-
tzeko. Bigarren deialdi hori,
lokalak saltzeko izan beha-
rrean, errentanemateko izan
daitekeela ere esan digu Itu-
rainek.

Aiako Udalak egin
beharko die aurre
gastuei, nahiz eta
Jaurlaritzatik diru
laguntza jaso
merkataritza

bultzatzeagatik

MENDI LASTERKETA
Uharte-Arakil
Amilibiarentzat
Irailaren 20an, Uharte-
Arakilen jokatu zen las-
terketabertikalean, Pago-
etaMendielkartekoNerea
Amilibia izan zen garaile
52 minutu eta 11 segun-
doko denborarekin.

Proba horrekin amai-
tuzenEuskalHerriko Igo-
era Bertikalen Zirkuitua
eta, horrenbestez, Nerea
Amilibiak hirugarren iza-
tealortudusailkapenoro-
korrean, 178 punturekin.
Izaskun Zubizarre ta
donostiarraklortuduaur-
tengo txapela eta Jone
Urkizuazpeitiarra izanda
bigarren.

LANAK
Errepidea
berritzen
GI-3710 errepidea kon-
pontzen ari dira Illarra-
menditik hasi eta Aiarai-
noko tartean eta, beraz,
semaforo bana dago
norantzabakoitzean.Pro-
bisa enpresa ari da lane-
an eta errepidea asfalta-
tzeaz gain, bide bazterre-
ko ubideak ere egiten ari
dira tarte horretan.

Lanen kostua guztira
548.461,34eurokoaaurrei-
kusten da, BEZ gabe, eta
Diputazioak ordainduko
du.Hiruhilabetez luzatu-
ko dira eginbeharrak;
beraz, urtea bukatzerako
prest izatea espero dute
udalekoek.

Udaletxea
Lanpostuak sustatzeko
Espainiako Gobernuak
bideratutako diru lagun-
tzarekin udaletxea berri-
tzea erabaki zuenUdalak.

Lanak egin bitartean,
kultur etxean egiten ari
dira Udaleko kontuak.
Lanak urriaren 12rako
bukatutaegoteaesperodu
Igor Iturainek.

LABUR

Goiko solairuko lau lokal salgai daude oraindik. KARKARA
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Etxetxoa lekuz aldatu zutenekoa

Nor ez da egon Etxe-
txoan eserita kontu
kontari edo autobu-

saren zain eguraldia euritsua
edoberoegiadenean?Ezdau-
ka edozeinek horrelako mar-
kesina historikoa, alajaina!

Adituek diotenez, bertan
dagoen erdiko gurutzea pro-
bintziako ikusgarrienetakoa
omen da, duen forma bere-
ziarengatik, hareharri pieza
bakar batean egina dagoela-
ko,tamainarengatiketadauz-
kan irudiengatik ere. Bertan
margotuta azaltzenden1810
data ez dakigu gurutzea egin
zen urtekoa ote den: litekee-
na da atze aldean edukitzea
datahorieta,orain ikustenez
denez, hormari ia itsatsita
dagoelakonorbaitekaurrean
pintatzea.

Garai batean, Etxetxo
horrenbarreneanmahaibaxu

baten antzeko harrizko kox-
ka zegoen eta hilkutxa Done
Esteban elizatik kanposantu
bidera bizkarrean zeramate-
nean –orduan horrela egiten
zen– hor egiten zuten azken
geldiunea, gorpua koxka
horretan utzi, apaizak erres-
pontsua errezatu eta azken
aldapa igotzera kanposantu
bidean.

Baina,halanoladirengau-
zak: errepidea zabaldu egin

digutenez.1970kouztailazen.
Denabateramugitzeaezi-

nezkoa zenez, lehendabizi
bazter guztietatik argazkiak
aterazizkiotenetaegituraren
oinarri ziren harriak zenbatu
egin zituzten, gero banan
banan kendu eta 30 m luzera
zuen garabi batez pieza guz-
tiak mugitu orden zehatz bat
jarraituz,ondorenlehenzego-
en bezala berriz eraikitzeko.
Baita egin ere, hilabete eta
erdian gutxi gorabehera eta
133.000 pezetako kostuare-
kin –gaur egungo 800 euro
inguru–.

Berriro Etxetxotik pasa-
tzenzareneanetaharribatzu-
tanoraindikpintatutadauden
zenbakiak ikusten dituzune-
an,badakizuorainmugitzelan
horren ondorioak direla.

Adituek diotenez,
erdiko gurutzea
probintziako

ikusgarrienetakoa
omen da,
duen forma

bereziarengatik

Errepidea zabaldu
behar zela eta
Etxetxoa lekuz
mugitu behar,

kenduko ez bazen,
bidea egiteko
traba zelako ELI LASA

AIAKO LEHIOA

TXOKOAK ETA JENDEA

behar zela eta Etxetxoa lekuz
mugitu behar, kenduko ez
bazen, errepide berriak joan
behar zuen lekuan traba egi-
tenzuelako.Udaletxeanezta-
baidatuondoren,egituraosoa
40batmetromugitzeaerabaki
zen, Oriorantz.

Lanaren ardura nagusia
InazioM.Aldaiaiarrarengain
egon zen, eta bost bat lagun
aritu omen ziren eginkizun
horretan, familiakoak esan

Leizaranetik
barrena
bizikletaz
Udari agurra emanez
bizikleta irteera egin zen
Leitzatik Andoainera.
Eguraldi ederra, paraje
zoragarriak eta giro ederra
partaideen artean. Denek
primeran bukatu zuten eta
askori motza ere egin
zitzaion ibilbidea.

Hurrengoan gehiago!
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“Erronka da
Boulevard irratsaioaz
egunero arduratzea”

Jostailu erotikoak
saltzeko dendan,
antzerkian eta
Zinemaldian
murgilduta ibili da
Manex Rekarte
azken urteotan.
Donostian denda
bat ireki ondoren,
lan eskaintza
interesgarria jaso
zuen eta Radio
Euskadin entzungo
dugu goizero
Boulevard saioan.
Aitzakiarik behar
ez, beraz, harekin
solasean jarduteko.

MANEX REKARTE COWIE | AKTOREA, DENDARIA ETA IRRATIKO ESATARIA

EITB

KARKARA TALDEA

Nola joan zitzaizun estrei-
neko saioa Boulevarden?

Egun batean hainbeste
gauza ikastenbadira, bi aste-
an titulua jasotzeko moduan
egongo naiz! Ez dago zeharo
zehaztuta nolako saioa izan-
go den, eta uste dut aurkeztu
baino zuzendu behar dudala
gehiago, pixkana saioak nahi
nukeen forma har dezan.
Hobeto egin behar dut eta,
bide batez, disfrutatu, irra-
tianaskosumatzenbaitahitz
egitenduenagusturadagoen
edoez,eta,gainera,besteguz-
tia alboratu dut hau egiteko.

Nola azaldu zaizu irratian
lan egiteko aukera?

Hainbat programatan
kolaboratzaile izan nintzen
Madrilen bizi nintzen bitar-
tean eta, uda honetan, Radio
Vitorian aritu naiz sexualita-
teari buruz hitz egiten. Arra-
kasta izan zuen saioak eta
hortiketorrizitzaidaneskain-
tza. Egunero astelehenetik
ostiraleragoizeko10:00etatik
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eguerdiko 12:00ak bitartean
izango naiz Boulevard saioa
gidatzen. Gero, Euskadi Irra-
tianastelehenetan Ilargipean
programanerepartehartuko
dutgauerditikgoizeko02:00ak
arte, sexuari buruzko gaiak
lantzen. Irratian interes han-
dia dago sexuaren inguruko
gaiak lantzeko eta dendaren
bidez izan dudan esperien-
tziagatik etorri diraniregana.

Gauzaasko ikastenari zara?
Asko. Duela bi aste hasi

nintzenetaardurahandiajarri
dute nire eskuetan. Nahi eta
ez,askoikasibeharduzu.Urte
askotan kanpoan bizi ondo-
ren, euskal gizartea ezagutu
etahemengogauzaaskorekin
eguneratu behar dut. Baina
jakin-min handia duen per-
tsonanaizetaerraztasunadut
jendearenganagerturatzeko,
etahorreklagundukoditelka-
rrizketak egiteko eta gaiak
prestatzeko momentuan.

Zailenaaldeteknikoaizan
da:soinuanolaeditatu,musi-
ka nola prestatu… baina tal-
dearekin oso kontentu nago,
berek gabe ezinezkoa baili-
tzateke horrelako 2 orduko
programabatprestatzea.Tal-
deko teknikariek zein erre-
daktoreek oso ondo hartu
naute eta laguntza handia
emandidate.Eskertzekoada.

Noladaprogramarenbarru-
ko funtzionamendua?

Landukoditugungaiaketa
gidoiakoordinatzenduterre-
daktore taldearekin.Goizeko
seietan sartzen dira haiek
lanera, ni, berriz, zazpietan.
Egunekoinformazioalantzen
ditugu, egokiak edo garran-
tzitsuakdiren gaiak aukeratu
eta gonbidatuekin harrema-
netan jarri, unitate mugiko-
rra antolatu… Behin edukia
prestdugunean,antenansar-
tzen gara estudioan, eta nik
etaIñakiLopezek,Pásalopro-
gramakoaurkezleak,gaieihel-
tzendiegubanan-banan.Iña-
kirekin egongo naiz saioko
lehenengo orduan, eta biga-
rrenean bakarrik.

Boulevarden aurreneko
orduetangaipolitikoakjorra-
tzen ditu Dani Alvarezek eta,
bigarrenpartean,gizarteingu-

rukogaiak,egunekoak.Horrez
gain,egunero,sailberezibate-
an, gai bati helduko diogu:
sexualitatea, teknologia
berriak, bidaiak, Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa, zinea,
artea… Programa freskoak,
entretenituak eta didaktiko-
akeginnahidituguetaentzu-
learenpartehartzeabultzatu.

Batzuek esango dute sozia-
listei zeure burua saldu die-
zula.

Batzuk marmarka aritu
dira, eta bai, badakit batzuk
hori sentitzen dutela. Baina
ni oso gustura nago taldean
jende zeharo profesionala
garelako. Batzuek ukitu poli-
tikoagehitunahidiote,baina
Euskal Herritik kanpo den-
bora luzez bizi izan eta gero,
itzultzen zarenean kontura-
tzen zara oso erraz politiza-
tzen dela guztia. Azken fine-
an, hau aukera bat da, erron-
ka bat niretzat. Gobernuan
izandenaldaketakEITBnere
aldaketakekarriditu,bainaez
duesannahi jendeberri guz-
tia PSOEko jendea denik.
Askok pentsatzen du garaia
zela aldaketa batzuk egiteko
euskalmedioetan,eta lanean
gaudenok ez dugu denbora
gehiegipolitikazpentsatzeko.
Garbi dugu euskal komuni-
kabideadelaEITB.Gainera,ni
neu pertsona nahiko apoliti-
koa naiz eta aukeratu naute
ditudangaitasunbatzuenga-
tik eta ez entxufe politikoa-
gatik.

EITBrekin urtemuga duzu
aurten. 10 urte dira EITBn
hasi zinenetik, Goenkalen,
gero Hasiberriak telesaile-
an.Aktoreizateazeharoalbo-
ratuta duzu?

Ez. Gazteago nintzenean
aktoreizatetikbizibeharnuen.
Orain, soldatabestegauzeta-
tikateratzendutetaaktorelan
gutxi batzuk besterik ez ditut
egiten, gustuko proiektuak
direnean.Egunerograbatzen
diren serietan aritzea oso
gogorra da.

Donostiatik Madrilera eta
orain Bilbora. Zer aldaketa
ekarridizu Bilbora joateak?

Sentsazio freskoa eman

takoa, Euskal Herrian beste
18 Aian eta Donostian, 6
Madrilen…Kanpotarra iza-
teak eragina du zure bizi-
tzan?

Noizean behin lagundu
egin dit, Zinemaldian, esate-
rako,hiruhizkuntzetanegiten
baitugu lan, eta ingelesa jaki-
teak asko lagundu dit. Baina
ezdutustenireibilbideamar-
katuduenik.Baliteke irratian
laguntzea,elkarrizketabatzuk
ingelesez egin beharko dire-
lako. Nire kasuan, zorte han-

dit. Egia esan, oso lanpetuta
ibilinaiz; lanberrianhasinaiz
justuZinemaldianaurkezpe-
nakegitenditudangaraian,eta
ezin izandut Bilbon asko ibi-
li. Baina hiri dinamikoa eta
interesgarria iruditzen zait,
eta Madrildik etorrita harri-
garria egiten da begiak altxa
eta mendiak ikustea! Airea
askoz ere garbiagoa da, jen-
dea gertukoagoa…

Venezuelan jaioa, Ingalate-
rranhaurtzaroko7urtepasa-
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diaduthiruhizkuntzakahos-
kera egokiz hitz egiten ditu-
dalako,etahorilagungarriada
irratian lan egiteko.

Jostailu erotikoak saltzeko
La Juguetería denda ireki
zenuten bi soziorekin orain
dela 5 urte. Nola joan zai-
zue?

Osoondo. Ez genuen sex-
shoparruntbatjarrinahi,bai-
zik eta helduentzako jostailu
denda eta, hasieran, askok
pentsatzenzutenpartxisaeta

xakeasaldukogenituela!Bost
urte hauetan asko aldatu da
jendearenjarrera;neurribate-
an normalizazio lana egin
dugusexuadelaeta.Arrakas-
ta dezente izan dugu, eta
sozioakgarenOliAcosta,Tatia-
naEscobaretahiruroi sexua-
ren inguruanbeste aktibitate
asko egiteko aukera eman
digu.SexuarenUnibertsitatea
sortu genuen, ikastaroak eta
tailerrakantolatu,hezitzaile-
ak ekarri, jendeari sexuaren
inguruan ikasteko aukera

PROGRAMA

“Astelehenetik ostiralera goizeko
10:00etatik eguerdiko 12:00ak bitartean
izango naiz Boulevard saioa gidatzen
Radio Euskadin, lehenengo ordua Iñaki
Lopezekin eta bigarrenean bakarrik”

NOLAKOA NAIZ

“Jakin-min handia duen pertsona naiz
eta erraztasuna dut jendeari
gerturatzeko, eta horrek lagunduko dit
elkarrizketak egiteko eta gaiak
prestatzeko momentuetan”

POLITIKA

“Batzuk marmaraka aritu dira, baina
Euskal Herritik kanpo denbora luzez bizi
izan eta gero, itzultzen zarenean
konturatzen zara oso erraz politizatzen
dela guztia”

SEXUAN NORK BERE BURUA BERRITZEN

“Praktika berrietan hasteko, jostailuek
laguntzen digute. Produktuak ez dira
erabiltzen gure gorputza funtzionatzen
ez duelako, baizik eta sentsazio berriak
eta atseginak probatzeko, monotoniatik
ihes egiteko, oztopo psikologikoak
gainditzeko”

GIZONAK

“Gizonok asko murriztu dugu sexuan
jolasteko erak, eta kikildu egiten gara”ZINEMALDIA

emateko.Gaiaskolandudira:
jostailuekin nola jolastu,
masaje erotikoa edota strip-
tease-a nola egin… Aurten,
Helduentzako Zine Jaialdi
Independenteaantolatudugu
etahorrekinloturaduenweb-
gunea www.zineparaadul-
tos.com. Oso proiektu inte-
resgarria izan da eta motiba-
garria. Gainera, gaur ikusten
arigarazinekonbentzionalak
gero eta eduki sexual gehia-
go duela eta pornografiak,
berriz, zine gehiago. Aurten,

adibidez,Canneseko festiba-
lean sari dezente irabazi
dituenAntichristofilmakoso
edukisexualgordinadu. Uste
baino hobeto funtzionatu
zuen.

Sex shopa aipatu eta irudi
nahikonazkagarriaetortzen
zaizkigu burura.

Bai, baina gurea da sexu
alternatiboan sinisten dena,
konbentzionalismotikalden-
duta eta sexu identitate guz-
tiakonartuzhasita.Sexukon-
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bentzionala oso genitala
bihurtzendaetahorrekmuga-
tu egiten du jolasteko dugun
gaitasunaetasentsazioaklan-
tzekoaukera.Pentsatzendugu
mezu positiboa, alaia, behar
dela, juiziorik gabekoa, kon-
bentzionalak diren formule-
tatik ihesegitenduena. Jolas-
tekoeraaskodago,jokaeraeta
planteamendu diferenteak
landu daitezke, sexu-orien-
tazio guztiak onartu.

Askori erreparo pixka bat
ematendiohorrelakodenda
batera sartzea. Zer aurkitu-
koduharajoatendenak?Zer
erosinorkberebizitzasexua-
la alaitzeko?

300produktubainogehia-
goditugu,beraz,aukerahan-
dia dago. Dendara etortzen
dena aurreiritzirik gabeko
tokiaaurkitukodu,etahorrek
laguntzendunorkberemuga
propioak gainditzen. Porno-
grafia eremuetan eskaintzen
direnjostailuakezdituzugure-
an aurkituko. Ditugunetako
asko emakumeek diseinatu-
tako jostailu erotikoak dira.
Ezagunena, bilatuena eta
kuriositategehienpiztendue-
na –batez ere emakumeen-
gan–bibratzaileada.Kitzika-
tzekoprozesuaazkartzekoeta
sentsazioakareagotzekotres-
na da, nork bere gorputzean
edo, lagunen artean gozatze-
ko. Edo bola txinatarrek, adi-
bidez,arrakastahandiaizaten
dute eta osasuntsuak dira:
baginaren pareteko giharrak
lantzeko, pelbisaren indarra
errekuperatzeko edo, adine-
an aurrera joan ahala, pixak
ihesezegitekotresnaosoona
da.

Askotan, sexualitatearen
inguruan kuriositatea izaten
badugu, praktika berrietan
hasteko, jostailueklaguntzen
digute gauzak deskubritzen
edo probatzen. Kosmetiko
erotikoosoonakdaude,zapo-
rea duten hautsak, lubrikan-
teak edo estimulanteak. Pro-
duktuak ez dira erabiltzen
zure gorputza funtzionatzen
ezduelako, baizik eta sentsa-
zio berriak eta atseginak sor-
tzeko, monotoniatik atera-
tzeko eta oztopo psikologi-
koak gainditzeko.

Iruditzen zait denda gehia-
godelaemakumeentzatgizo-
nentzat baino.

Egia da; gizonok asko
murriztuditugugure jolaste-
ko erak eta oso gauza bisua-
letara –pornografia, arte eta
liburu erotikoetara– muga-
tzen gara, eta penetrazioan
zentratzendugusexualitatea.
Gizon batek ere gozatu deza-
kemasajeerotikobatjasozedo
eginez, zapore duen lubri-
kanteagorputzarenatalbate-
tik miazkatuz, estimulantea

edo bibradorea erabiliz. Bai-
naegiadaguregizarteanema-
kumeek sexualitatean oso
pauso handiak ematen ari
direla,etaproduktuaskodau-
dela haiek eskatuta. Gizonen
kasuanaskotandenahitzetan
geratzenda:Bai,badakitlubri-
kantea zer den, baino bene-
tan ez daki zenbat eta nolako
plazerra eman diezaiokeen.
Kikildu egiten dira, lotsatu.

Jendeaskorilotsaemangodio
dendan sartzea.

Sexualitatemunduangure
lagunik onena, baina baita
gureetsairiktxarrena,gugero-
ni gara. Guk jartzen dizkiogu
mugak geure buruari. Den-
daren weba begiratzera
(www.lajugueteria.com) ani-
matzen dugu jendea, pro-
duktuak eta filosofia ezagu-
tzeko.

Bestalde, harrotasun
sexualafaltazaigu,etasexua-
litatea ezkutuan gordetzen
dugu askotan, baina denda-
tik pozik eta harro ateratzeak
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erakusten du zure sexualita-
teari garrantzia ematen dio-
zula, zure buruarekin ondo
sentitzen zarela. Hori indar-
tu nahi dugu. Bezero fidelak
izatenditugu ikustendutela-
kosexualitateabesteerabate-
ra zaindu ahal dela. Lehe-
nengo kontaktua da zaile-
na;baina, egin ondoren, pisu
handia kentzen duzu gaine-
tik.

Legeakmugajartzendue-
lako, 18 urtetik gorakoek soi-
lik dute aukera dendan sar-

tzekoeta,Donostian,momen-
tuz dugun eroslerik zaharre-
nak 73 urte ditu! Mota guz-
tietako bezeroak ditugu: gay
direnak,heterosexualak,biko-
tekideabadutenaketaezdute-
nak,bakarriketortzendirenak,
laguntza nahiago dutelako
koadrilanetortzendirenak…

Sexuaz hitz egiteko norma-
lizazioa lortukodakomuni-
kabideetan?

Oso gutxi hitz egiten da
sexuaz, eta egiten denean ez

da erarik onenean egiten.
Askotan txistemoduantrata-
tzen da, eta seriotasun edo
lasaitasun gehiagorekin egin
nahi duzunean jendea harri-
tu edo beldurtu egiten da.
Badago hitz egiteko hainbat
era,nolabait lizunkerianero-
rigabe,etapixkanalekuahar-
tzen ari da.

Hori dela eta,Donostiako
dendarekinerronkabatdugu:
weba euskaraz jarri behar
dugu.Oraindik gizartehone-
tan sexuaz euskaraz hitz egi-
teaarraroaegitenzaigu.Badi-
rudialuahitza,esaterako,ezin
delaerabili,iraintzekoezbada,
eta ezdaegia.Tabuakgaindi-
tu behar ditugu hizkuntzare-
kin ere.

Web orriaren bidez gauzak
saltzen dituzue?

Bai,asko.Batzuentzatzai-
la da dendan sartzea, hirian
biziezdirelako,denborarikez
dutelako, lotsa ematendiela-
ko, edo anonimotasuna gor-
denahidutelako. Erraz,azkar
eta diskrezioarekin gauzak
eskatzeko eta postaz jasotze-
ko aukera ematen du gure
webguneak.Dagoeneko,Biz-
kaia aldera eta Goierri aldera
paketeaskoetaaskobidaltzen
ditugu.

Gauza asko egokiak dira
oparitzeko.Gainera,emateko
momentuan barreak izaten
dira,konplizitatea,bestearen
intimitatean sartu zarelako,
eta lagunek asko estimatzen
dizute pauso hori eman iza-
na. Hala ere, susmoa dut
batzuetan lotsagatik esaten
digutelabestebatentzatdela.
Hori gutxitzen joango da, eta
egun batean nork bere eros-
ketak lasai eta pozik egingo
ditu, lotsa sentitu gabe eta
harro, bere sexualitatearen
jabe delako.

Bikotekide bat duzunean
espero duzu, nolabait, gim-
nasta sexuala izatea.

Batzuetan,bai, zirkorajoa-
teko ilusioarekinhartzenzai-
tuzte, ea zer egingo duzun!
Batzuetan dibertigarria da,
bestebatzuetanez,bainaneu-
rribateannormalada,eremu
horretanmugakurrutiagojarri
dituzulako.

Pertsona oso naturalak
gustatzen zaizkit niri eta era
normalean tratatzen dut
harremana. Nolanahi ere,
lehenengo kontaktuan ez da
gauza deigarririk egiteko
momentua,konfiantzasexua-
la lortu behar da gimnasta
bihurtu baino lehen!

Zinemaldian ere parte har-
tzen duzu.

Bai,oraindela9urteEITBn
lanean ari nintzela, Aizpea
Goenagak eman zidan auke-
ra Zinemaldiko taldean sar-
tzeko, gehienetan aurkezle
moduan belodromoan. Peli-
kulak eta gonbidatuak aur-
kezten ditut eta elkarrizketa
txikibatzukegin jendeak iku-
siko duen pelikularen ingu-
ruan gauza gehiago jakiteko.
Belodromoan lan egiten
dugun taldekoak oso ondo
konpontzen gara, nahiz eta
urtean behin bakarrik elkar-
tu.Halaere,azkenurteetanez
dut film asko ikusi, eta pena
ematen dit. Pelikula alterna-
tiboak ikusteko aukera ona
izatenda,bainatamalez,bes-
te lan askotan sartuta egon
naizelako,ezdutdenboralibre
asko izaten. Baina saiatzen
naizaurkeztenditudanaketa
ahaliketapelikulagehienikus-
ten.

Kontaiguzu Zinemaldiari
buruz ez dakigun zerbait

Jendeakglamourraikusten
du,bainaezdirakonturatzen
zenbatjendeklanegitenduen
Zinemaldian. 300-400 lagun
egotengara,biasteetanZine-
maldian murgilduta, goiz,
arratsalde eta gauez, era guz-
tietako lanak egiten.

Ez dakizuten zerbait kon-
tatzeko? Ba, esate baterako,
isiltasun kontratua sinatzera
behartzen gaituzte eta Zine-
maldiarenbarruangertatzen
denguztia ezindugupubliko
egin. Izar batzuk, adibidez,
astebete gehiago gelditzen
dira,nekazalturismoetxebat
berak eta bikotekideak har-
tuta, edota familiarekin eto-
rrita.Batzuk, jatekolekubate-
kin txundituta gelditzen dira
etalekuberbererabueltatzen
diraegunero.Etabestehamai-
ka anekdota.

KARKARA
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NIRE HONETAN

Presoen aldeko
www.askatu.org
webguneak elkartasun

egun faltsu baten berri
eman zuen irailaren 16an.
Ekitaldia Arralden egitekoa
zen irailaren 19an, eta pala
txapelketa, herri bazkaria,
manifestazioa eta
gaztetxeko kontzertua ziren
egitarauaren ardatz.

Baina nola egingo da
ekitaldi hori fikziozko herri
bat bada Arralde? Bada,
ekitaldia baimendu zuela
ikusita, nabari da Garzon
epaileak ez duela Goenkale
ikusten. Eta argi dago
Dignidad y Justiciak eta
ABCek ere ezetz,
lehenengoak ekitaldia
debekatzeko eskatu baitzion
Auzitegi Nagusiari eta
bigarrenak, gainera, egin
zen ekitaldiaren berri eman
zuen hurrengo eguneko
edizioan.

Zentzugabekeria horri
beste buelta bat eman zion,
gainera, La Razón
egunkariak, ETA impone el
vasco como única lengua de
uso interno zioen notizian.
Euskaltegiak ilegalizatzeko
aitzakia bila ariko dira
orain, ziurrenik.

Ez al dira konturatzen
adar jotze bat dela eta behin
eta berriz ziria sartzen ari
zaizkiela?

Justizia, prentsa eta abar
astakirten horien esku
egoteak barrea eragiten dit.
Barrea, negarra, ezina,
samina, nazka…

Arralden ere
ezin elkartu

MIKEL ARANZABAL

Beste modu batean

AurrekoanIruñeanizan
nintzen Eusko Alkar-
tasunaren eguna

ospatzen; egia esan, badu
zentzuaEuskalHerrikohiri-
buruan ospatzeak, bertatik
hasi delako euskaldun edo
abertzale garen gehiengoa-
ri ilusioaberpiztudionsaia-
kera bateratua, hau da, era-
kustea gizarteari badagoela
askatasunez eta bakeanbizi
nahiduenherrihistorikobat,
bai Europan eta nazioarte-
an ere; azken finean, beste
ikuspegi bat, beste egiteko
era bat aplikatu nahi diona
herrisantuhoni,kasuhorre-
tan, nazio ikuspegia dugu-
non aldetik„ eta harro gau-
de, ez dugu inolako lelo his-
torizistarik behar!

Hori azaltzeko asmoz
nator hau idazten jarraitze-
ra ondorengo parrafoetan,
KARKARAk ematen didan
aukera baliatuz; harira joko
dut, beraz.

Hasteko, badaude pare
bat gai herrian bueltaka ibi-
li direnak denbora luzean
eta, egia esan, uste dut eter-
nizatzenaridirela,adibidez:
herrikogaztetxeaetaIkasto-
lareneraikinberriareningu-
rukogorabeherak,planurba-
nistikoak (Munto, Eroski)…

HerrikoEAkozuzendari-
tza hartu genuenetik pixka-
naka-pixkanaka joan gara
erritmoa hartzen eta espe-
rientziarekin ikasten, ahalik
eta erabaki onenak hartuz
udalerriarentzatetabertako
herritarrentzat,guztiontzat,
baina erabakigune honetan
bakarrak ez garenez, beste

batzuekin tartekatu behar
guzti hori eta askotan ez da
gustu onekoa izaten.

Dagoeneko aurtengo
Gazte Festak pasa dira eta
Gaztetxearen gaia luzerako
doalapentsatzenhasianaiz.
Dikeko lokalaren tramita-
zioak,normaleanbezala,oso
luzeakizatendiraeta,beraz,

gogopolitikoaetanahiajarri
behardirabereziki,nikasko-
ri aipatu diodan bezala,
gehienbat,herrikogazteguz-
tiekberenguneabehardute-
lako eta hala eskatzen dute-
lako; kasu honetan 16-18
urtetikgorakoekgunepubli-
ko eta ireki bat izan dezaten
eguneroko aisialdian. Eta
hori guztia zergatik? Non
egongo dira bitartean gure
herriko gazteak? Bai, lokal
pribatuak badaude noski,
baina hori al da Udalak egin
beharrekoekarpena,alagaz-
te guztiak elkar-trukatuko
duten gune publiko bat
eskaintzea ez al da hobe? Ni
bigarren aukerarekin nator
bat eta hori konpontzeko
hitz egin eta lanean jartzea
daaukerarikonena,izandai-
tekeen konponbiderik erra-
zena, gerora arazo bilakatu
ez dadin.

Udala denok osatzen
dugueta,beraz,denonardu-
raetaarazodirabertanplan-
teatzen zaizkigun gaiak.

Nik gutun honekin zera
adierazinahinuen,bai Ikas-
tolako eta baita gazte orori
–gazteak izaten baitira poli-
tikankonfiantza gehiengal-
dudutenak, eta denon arte-
an aldatu beharrekoa da
hori–,besteedozeinherrita-
rri bezala, bestemodubate-
angauzakegiteaposibledela
eta beste eredu eta praktika
motak ditugunak ere baga-
rela politikan.

Beraz, konfiantzarekin
eta ekinaren ekinez lortuko
ditugun helmugak izango
dira aipatu ditudanak.

Gazteak dira
politikan
konfiantza
gehien galdu
dutenak

Gazteentzako
gunea behar da
eta hala eskatzen
dute: gune publiko

eta irekia

OIER GARMENDIA

POLITIKA-ZIENTZIETAKO IKASLEA

ADARRETATIK HELDUTA
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Goikokalekoak

Moilabazterrekoarra-
toianaizetainoizez
dut Goiko Kalean

bizitzekoilusioberezirikizan.
Ez pentsa, izan dut bertan
erroldatzeko gonbidapenik,
baina orain artekoak eskain-
tza eskas samarrak izan dira

eta errio bazterrean segitzea
erabaki izan dut beti. Hala
ere,egitenduteskurtsiorenbat
edo beste nire hanka motz
hauekin,ehunaldapaetamila
eskaileren beste aldera.

GoikoKalekofestabatzor-
deko zikulusaltseroak lagu-
nak ditut. Aurreko ostiralean
jaso nuen beren mezua: pre-
xixozelaniKaleNagusiraazal-
tzea. Arropa zaharrak jantzi
eta elizako aldapatik barrena
azaldu nintzen, ustez lanera.
BainaGarbiñebereganatzeko
katramila bat izan zen hura!

Buruhaundieneko etxera
eramanninduten,aurtenzor-
teko baitira goikokalekoak,
aterpedotorehura lortudute
etaauzokofestetarako.Musu-
truk jaso dute gainera, garai
batekoJustinarendendazena
erabiltzeko aukera. Han sar-
tuta eduki nindutenarratsal-

GARBIÑE MANTEROLA

MOILA BAZTERRETIK

de osoan, baina ez lanerako.
Kaleraparezpareateairekieta
banan-banansartuzirengoi-
kokalekoak. Barrura egin eta
istorio ezberdin bati heldu
zion bakoitzak. Arratsaldea
bukatzerako ezezagunak
zitzaizkidanmilakontubela-
rriratu zizkidaten. Lau pare-
tak sorgin begiekin aztertuz
eginzuenbakoitzakberekon-
takizuna.Aldapangorajoanez
gero, ipuin kontalari finak
topatzen direla ikasi nuen.

Beldurturikaldeeginnuen
bertatik.Ikaragarrienaezbai-
tizuet azaldu: Buruhandie-
nekodendarasartuzirenguz-
ti-guztiek, kalera irtetean,
hogeita hamar urte gutxiago
zituzten!

Kontuz behekokalekook
aldapa gora igotzean. Haus-
poa berotzeaz gain, inoiz
behera ez jaisteko arriskua

Beldurturik alde
egin buen bertatik.
Ikaragarriena ez
baitizuet azaldu:
Buruhandieneko
dendara sartu

ziren guzti-guztiek,
kalera irtetean,

hogeita hamar urte
gutxiago
zituzten

baitago.Sorginkeriarengore-
nahemendikastebeteraizan-
go omen da! Eta hori horrela
ez bazan, sar nazatela kala-
bazan eta atera nadila Pilli-
kuko plazan!
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Tonetti koadrila

Aspaldian egin ez bada
ere, garai batean
Orion bazen

arrantzale eguna ospatzeko
ohitura. Arrantzale eguna
azaroaren lehen igandean
egiten zen, baina Santu
Guztien egunarekin
egokitzen bazen, bertan
behera uzten zuten jaia,
orduan sakratua baitzen
egun hura.

Kofradiak antolatzen
zuen urtero festa.
Festa hori lauzpabost

urteetan egin zuten, baina
diru falta zela-eta, bertan
behera geratu zen gero.

Argazkia 1968ko
Arrantzale Egunekoa duzue.
Bertan, arrantzale zirenak
eta ez zirenak ikus daitezke.
Kanta bat ba omen zuten
Tonetti deiturikoa eta egun
hartan ere behin baino
gehiagotan abestu omen
zuten.1950ean jaiotakoak
dira gehienak eta hauek
dituzue goitik hasita eta
ezkerretik eskuinera:

F. Aldakur,
P. Uranga, B. Larraza,
J. I. Ostolaza,
J. M. Gurrutxaga,
J. Manterola, A. Etxeberria,
J. M. Lizarreta, R. Lanberri,
X. Ibirriaga, R. Segurola,
A. Herrero, J. M. Garmendia,
A. Urkizu, J. M. Egibar,
A. Ortega eta J. A. Urkizu.

ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA:

PATXI URANGA

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

Inguruko institutu zein
eskola edo ikastola
gehienek ordutegi jarraia

izan ohi dute. Hau da,
goizean goiz, 8ak edo 8:30ak
aldera sartu eta bi
atsedenaldiren ondoren
14:30ak edo 15:00ak aldera
irten. Ordutegi hori,
gutxienez, asteazken eta
ostiraletan, egiten dute, eta
oso interesgarria
iruditzen zait. Egia esan
gure ikastolan txertatzea ez
litzateke gaizki etorriko.
Izan ere, nahiko astuna
egiten da bazkaldu ondoren
berriz ere ikastera itzultzea,
ez ikasleentzat soilik,
irakasle gehienentzat ere
askoz erosoagoa deritzot.
Batez ere, haurtxo txikiak
dituztenentzat. Ez zait
iruditzen konpara
daitekeenik ostiral
arratsalde batean 17:00etan
edo 14:30etan iristea etxera.
Beraz, gure ikastolan
ordutegi jarraia ipintzea,
DBH behintzat, nahiko
komenigarria iruditzen zait.

Ordutegi
jarraia

GOIURI UNANUE |

DBH 4. MAILA

Harribilek zabaldu
zuen irailaren 26ko
dantza ikuskizuna.

Hirudantzataularatuzituen,
Aukeranibideemanik.Dan-
tza konpainiaren ibilbide-
an, estilo aldaketa bat baze-
laantzemanzitekeenhasie-
ra-hasieratik.

Laster,argisotiletaeranz-
te geldo batek hasiera inte-
resgarribatenaurreankoka-
tu zuen ikus-entzulea. Une
oro elegantziaz eta ahots
lirainbatek gidatuta,Gerni-
kako gertakarien inguruan
ordubeteingurukoemanal-
dia ikusi ahal izanzen:ame-

tsetako uztai joko dotoreak,
Gernika koadroko figura-
zurrunbiloa,dantzarienore-
kabikaina,fandangojolasak,
grabitateari eginiko desa-
fioa, etsai beltzaren mugi-
mendu zurrunak…

Guztia eszeneratze per-
fektubatez,arropazuri-beltz
dotorezetaargi-musikajoku
interesgarriz. Argiztatzeak
eszenaratzeajantzietaema-
naldia apaindu zuen; eder-
tu. Musikak gaiaren sakon-
tasunean barneratu zuen
publikoa. Alegia, sentimen-
duak esnatu zituela. Bukae-
ra kasu, musika indartsuz

emozioz beteriko amaiera
ederra bezain sentitua lor-
tzen baitute dantzariek.
Kiroldegian bildutako jen-
de andana 120 kiloko txalo
zaparradara eraman zuen,
zuzen-zuzenan.

Aukeranek bide berriak
irekietalantzenjarraitzendu.
Emanaldiahelduahala,arra-
kasta handia lortu dezake.
Gaiak berak ere bai, Gerni-
kak: ez dezagun ahaztu
nazioartean izan dezakeen
interesa…

JOSEBA ORELLA

Txuria eta beltzaren arteko kontrasteak nagusi izan ziren ikuskizunean. AUKERAN

Gernika,
mihise gaineko dantza
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“Behin jasota
horrek berak eman
dit indarra eta
gehiago nahi nuen,
eta azkenean lau
jaso ditut.
Bosgarren
jasoaldia ere gertu
izan dut, ia lortuta
nuen, baina
harriak ihes egin
dit, eta ez da
posible izan.”

IDOIA ETXEBERRIA
Harri-jasotzailea
Gara
2009/09/28

“Ttakun
elkartekoek
egoskor ekin zioten
ni konbentzitzeari,
eta horrela sortu da
liburua. Eskerrak
eman behar dizkiet
honetan aritu diren
lagun guztie.”

PATXI ETXEBERRIA
Bertsolaria
Berria
2009/09/25

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Aurtengo Gazte Festak
arrakastatsuak izan dira
eta, iaz bezala, gazte
mordoa ibili da parte
hartzen hiru egunetan
ekitaldietan.

Antolatzaileek lan
handia egin behar izan
dute; baina oraingo
honetan bereziki
zoriondu nahi ditugu
herriko gazteak,
erakutsi duten jarrera
alai eta prestuagatik.

Bai kontzertuetan,
bai baltsa-karreran, bai
herri-bazkarian eta
haren aurreko paella-
lehiaketan gazte
koadrilak buru-belarri
ibili dira eta giro aparta
jarri dute herrian.

Gaztetxearen
aldarrikapena bide
onetik joango da gero
ere horrelako gazte
jendearekin.

Herriko gazte
koadrilei

Olatz eta Eneko
Olatz Elustondo Saltxipi baserriko alaba eta KARKARAko langi-
le izandakoa irailaren26anezkonduzen ItziarrenEnekoEtxa-
be trikitilariarekin. 11 urteren ondoren Enekok konbentzitu
du neska laguna, eta lortu du berarekin ezkontzea.

12:30ean hasi zen elizkizuna Itziarren, eta ondoren baz-
karia bertako Salegi jatetxean egin zuten. Gaueko 23:00etan
atera ziren jatetxetik autobusa hartu eta etxera hurbiltzeko.

Zorionak eta muxu pila.
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Ekaitz Lopetegi
Palacios, Orion, irailaren
23an.
• Aitana Zaldua Sanchez,
Orion, irailaren 21ean.
• Malen Agirre Alonso,
Orion, irailaren 20an.
• June Makazaga
Beldarrain, Orion,
irailaren 14an.

• Ovidio Gorrotxategi
Eizagirre, Orion,
irailaren 26an. 80 urte.
• Maria Lusia Intxauspe
Landa, Orion, irailaren
27an. 82 urte.

EZKONDUTAKOAK

• Santos Domingo Flores
eta Maria del Carmen
Sadaba Aragues, Orion
irailaren 17an.

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

943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

Herri bateko txokoak
bertakoarentzatoroi-
tzapenezbeteakdira.

Bizitzakopasadizoak,gogoan
gordetakoak, tokiekin lotuta
agertzen zaizkigu. Txoko
batzuekoroitzapenakdakarz-
kigute;memoriak lotu egiten
ditu tokiak eta gertaerak.

Orain berrogei bat urteko
neguan,gauerobezala,Anto-
nio panaderoa, atseden har-
tuta, bueltatxoa ematera ate-
ra zen, serenoak lagunduta.
Gaueko isiltasunean, oinez,
lasai zihoazen, berriketan.
Gau itxia zen. Moilan barre-
na kofradiaraino joan ziren,
hangoarkupetanbarometro-
aribegiratu,eguraldiarenpro-
nostikoaeginetaatzeraokin-
degialderaabiatuziren.Gaua-
ren itxiak eta elkarrekiko

berriketakdespistatuta,eskai-
leren tartean serenoa putzu-
ra erori zen. Zaratagatik kon-
turatu zen panaderoa lagu-
naren galeraz. Lagunari
lagundu nahi baina igerian
jakinez,nahietaezin.Marruz
hasi zen, kofradiako jende
guztia esnatuko zuten haren
marruek. Serenoak ere jakin
ez igerian, baina moilaren
kontra zegoen txalupa bati
heldu eta hantxe egon zen,
hari lotuta, harik eta oihuek
esnatuta kofradiako etxetik
Rafael-etajaitsietatirakaleho-
rrera ekarri zuten arte.

Handik urte batzuetara,
1982koirailak11zituen,larun-
bata zen, Orion estropada
bezpera. Goizeko ordu biak
aldera, laugazteautoanziho-
azen.Iparraldekobineskaeta

bi mutil ziren, Ollagorra dis-
kotekatik moila aldera zeto-
zen. Kofradia ondoan ezke-
rrerahartukozuten,jakinizan
balute aurrean errioa zutela.
Baina gau itxia zen, behe lai-
noa,etaerrioertzeanezzego-
en ezer, ezta baporerik ere
uretan. Automobilak kurba
egin gabe, aurrera egin zuen
eta, serenoa bezala, ur ilune-
tan murgildu zen. Bi neskak
igeri atera ziren,mutilakber-
tangeldituziren,ateraezinik.
Berehala bildu zen jendea
inguruan,inorkezinizanzuen
ezeregin.Amestoiabizeneko
Baionako bi anai ziren.

Txokoberean,zorionaeta
zoritxarra,bizitzaetaheriotza,
leon-kastillo.

IÑAKI ITURAIN

Txoko honetan erori ziren uretara, serenoa bezala Baionako gazteak. Bi gazte bertan ito ziren. KARKARA

Oroitzapenez betetako txokoak
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Txapelketa Nagusiko
finalerdietan izatea amets
Aurkezpenik ere behar ez
duten bi pertsona dira
Gurru eta Sukia. Aurten,
lehenengo aldiz, bi oriotar
izango ditugu Euskal
Herriko Bertsolari
Txapelketa nagusian.

Txapelketara begira nola
prestatu zarete?

Sukia: Lehenik eta behin
buruahorretanjarribeharda.
Guk, konkretuki, egin dugu-
na,bertsotanaritzekogeratzea
izan da. Geratu eta jardun.
Txapelketaren joanean egin-
go ditugun saio ezberdinak
landuetaelkarrizuzendu.Eta
hor aldea nabaritzen da has-
ten zaren momentutik hona.
Horrezaz gain, etxean egin
beharreko lana dago eta nik
errimategia landu dut.

Gurru: Nik ez dut gehiegi
prestatzen.Txapelketarafres-
ko iristea gustatzen zait, bes-
teetan prestatu dut eta neka-
neka eginda iritsi naiz. Txa-
pelketahiruhilabetekoadaeta
astero saioren bat bada.
Horrek jendeak komentario-
akegiteadakarbeti eta, azke-
nean, beti horren inguruan
jartzenzabiltzahilabetehorie-
tan.Udahasierantartekazer-
baitegitengenuen,bainagau-
za gutxi. Eta orain, udabuka-
eran Xabierrek esan duen
asterokodinamikangabiltza.

X.S.: Jardunbeharradago,
bestela ez dago eta zereginik
txapelketan.

I.G.: Hala da, ni azkenal-
dian buruari bueltak ematen
arinaizgauzateknikobatzuei:
mugagabearen erabilerari,
esaterako,nahikoarretabere-
zia jartzen ari naiz.

Tokatu zaizuen saioarekin
gustura?

X.S.: Ni zozketa egunean
urriaren11baino lehen toka-
tzeko gogoz nengoen. Izan
ere, gure haurra egun horre-

GURRU ETA SUKIA | BERTSOLARIAK

tanjaiokozelaaurreikusizuen
medikuak. Berriz, urriaren
10eanizandakonformenago,
nahiago bainuen haurra jaio
aurretik kantatu. Bestela, tal-
dearekin ere gustura, zaku
bereko bertsolariak gara-eta.

I.G.: Gure saioa jendea-
rentzat ez da potentea izan-

go, baina askorako eman
dezake.Zaharrenaninaizeta
galtzeko ezer ez duen jendea
dut nire taldean.

Zuri Eta hitza jolas bihurtu
zen saioa gidatzeak asko
lagundukozizunbesteakeza-
gutzeko?

Zozketan urriaren
11 baino lehen

kantatzea besterik
ez nuen nahi, eta
zortea izan dut
alde horretatik

–Xabier Sukia

Gauza teknikoei
bueltak ematen

nabil.
Mugagabearen
erabilerari arreta
berezia jarri diot
–Iñaki Gurrutxaga

X.S.:Bertsolaritzanlanegi-
teakmesedebainokaltegehia-
goegitendu.Nikentzunditu-
dan saioek askotan ez naute
bete, edozein saio mota dela
ere. Besteak ez ditut analiza-
tu modu berezian.

Txapelketan, norekin jar-
dungo zenukete ofizioka?

I.G.: Etxahun Lekuerekin
gustura jardun nintzen due-
la lau urte eta errepikatuko
nuke; bestela, Sarriegirekin
gustura aritzen naiz.

X.S.: Egañarekin zortziko
handian.Kar,kar.NiriEtxahu-
nekin edota Ainhoa Agirrea-
zaldegirekin, adibidez. Txa-
pelketakjendeberriarekinari-
tzekoaukerahori ematendu.

Noraino uste duzue iritsiko
dela bestea?

X.S.: Iñaki finalera iriste-
ko gai ikusten dut nik, eta
orain ez esan ni iritsiko nai-
zenik, badakik eta ez dela
horrela. Zarautzen geratu
garenetanosofreskoikusidut,
eta horrela dagoenean pare-
an jotzen badu, urrutira irits
daiteke.

I.G.: Finalean izateko
moduan10daude, sorpresak
kontuan hartu gabe. Beraz,
zaila da hori egitea. Nik fina-
lerdianizannahidutduelalau
urteko arantza kentzeko, eta
Xabi ere bertan ikusten dut.
Hala pentsatuz, posible da.

X.S.: Jarrera garrantzitsua
da, eta Zarautzen asko landu
duguhori; Orion, alde horre-
tatik, akats handia izan da.

I.G.: Hori da, hi altxa
buruaedourduritasunatrans-
mititzen duk bezalakoek
zuzentzeko asko laguntzen
dute. Finalerdietara iritsi eta
lehenengoanondo jarduteak
bigarren aukera ematen du,
eta hor benetan balio duzula
erakuts dezakezu. Eta hori
biontzat ona litzake.

Buru erdia ateratzen dio Xabierrek Iñakiri. KARKARA
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URRIA Itsasgora Itsabehera Ilargia
02 04:08 eta 16:20 10:10 eta 22:29
03 04:38 eta 16:51 10:40 eta 22:58
04 05:07 eta 17:23 11:11 eta 23:28
05 05:37 eta 17:56 11:43 eta 23:59
06 06:09 eta 18:30 12:16 eta _____
07 06:42 eta 19:07 00:32 eta 12:53
08 08:20 eta 19:48 01:09 eta 13:34
09 08:03 eta 20:38 01:50 eta 14:21
10 08:57 eta 21:42 02:40 eta 15:20
11 10:13 eta 23:11 03:43 eta 16:38
12 11:48 eta _____ 05:07 eta 18:11
13 00:47 eta 13:14 06:38 eta 19:32
14 01:59 eta 14:20 07:52 eta 20:34
15 02:54 eta 15:13 08:49 eta 21:23
16 03:40 eta 15:59 09:36 eta 22:06

ZERBITZUAK26 2009ko urriaren 2a | KARKARA

URRIA
2an, Etxeberria.
3tik 9ra, Lasa.
10ean eta 11n, Mutiozabal.
12an, Iriarte.
13an, Zulaika.
14an, G. Artiñano.
15an, Larrañaga.
16an, Mutiozabal.
17an eta 18an, 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

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Urriaren 8an, ostegunarekin, Gazte Festen balorazio
bilera egingo du OKK-k, 18:30ean, kultur etxean.

Bilera irekiadaetaGazteFestetanpartehartuduten
gazte koadrila guztiei, eta nahi duten herritarrei, dei
egiten diete bertaratzeko, izan ere, bilera bukaeran
Gazte Festetako argazkiak eta bideoak proiektatu eta
datozen ekitaldietaz hitz egingo dute.

Gazte Festen balorazioa

IKASTAROA
Ostargik eskulan eskolak

emango ditu iraila
amaieratik ekaina bukaera
arte. Izena emateko eta
klaseei buruz informazio
gehiago jasotzeko Orioko
Kultur Etxera deitu. Tf: 943
13 44 09.
Ordutegia: 9:00-13:00 eta
16:30-20:00

HITZALDIA
Urriaren 15ean Orioko

kultur etxean arratsaldeko
19:00etan, bidezko
merkataritzari buruzko
mahaingurua. Zer den
azalduko dute bideoen
bidez.

IKUSKIZUNA
Zaldi-gurdien eta zaldien

erakustaldia. Orion,
urriaren 17an, 09:00etatik
20:00etara.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, urriaren 14an

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

BERTSO SAIOAK
Urriaren 3an, Zestoan,

Euskal Herriko Txapelketa
Nagusiko lehen saioan
kantatuko du Iñaki
Gurrutxagak. Berarekin
Uxue Alberdi, Miren Artetxe,
Odei Barroso, Oihana Bartra

eta Jone Uria arituko dira.
Urriaren 10an, Leitzan,

Euskal Herriko Txapelketa
Nagusiko bigarren saioan
kantatuko du Xabier Sukiak.
Berarekin Ainhoa
Agirreazaldegi, Ibon Ajuria,
Etxahun Lekue, Iñigo
Manzisidor “Mantxi” eta

FUTBOLA
Afizionatuen gorengo

mailan, Orio-Mutriku,
urriaren 4an,
Mendibeltzen.

Jubenilen ohorezko
mailan, Orio-Burumendi,
urriaren 11an,
Mendibeltzen.

Emakumeen jubenil-
senior kategorian, Orio-
Eibar C, urriaren 11an,
Mendibeltzen.

ARETO FUTBOLA
Orioko Tabernak-

Astraburuko, urriaren 3an
Karela kiroldegian,
arratsaldeko 18:00etan.

HERRI KIROLAK
Heldu! herri kirol

taldekoen erakustaldia
Usurbilgo Aginaga auzoan,
urriaren 4an, arratsaldeko
18:00etan.

PODOLOGOA
Aian, urriaren 10ean.

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

KILOMETROAK
Urriaren 5ean, Donostian,

Kilometroak 2009 jaia.
Zerbitzu berezia jarri du
Euskotrenek, igandean
09:00tatik 20:00etara
orduerdiro izango dira
trenak Zumaia-Donostia
linean.

Iñigo Olaetxea arituko dira.

KONTZERTUA
Can’t Explain taldeak

kontzertua emango du
Markina-Xemeingo Uhagon
aretoan gaueko 22:30ean, Le
King Automatic talde
frantziarrarekin batera.

Iragarri nahi duzun hori
telefonoz (943 83 15 27)
zein e-postaz bidali
dezakezu:
karkara@karkara.com.
Dohainik da.

Iragarkietarako
txokoa

alokairuan hartuko nuke,
bakarrik ordaintzeko
modukoa. Bestela, inork
erdibana bizitzeko interesa
badu, biok bila 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.

Etxeko lanak egiteko
emakume eskarmentuduna.
637 90 56 95 (Celestine).

BANAKAKO ESKOLAK
Goi Mailako Ingenieri

ikasketak egiten ari naiz eta
banakako eskolak emango
nituzke LH, DBH eta
batxilergoko ikasleentzat

AZOKA

GALDUTAKOAK
Emakumezkoen txaketa

bat aurkitu dut Arrantzale
kalean. Norbaitena bada
Ixarranekoengana jo.

ALOKAIRUA
Orion bizitzeko lekua

(matematika, fisika, kimika,
etab.) Deitu: 662 48 79 64.

Ingenieritza teknikoko
ikasketak eginak ditut eta
banakako eskolak emango
nituzke LH, DBH eta
batxilergoko ikasleentzat.
Deitu: 608 16 49 71.

SALGAI
Etxe berria salgai Goiko

Kalean. Bi logela gehi bestea
duplexean. Sukalde osatua,
horma-barruko armairuak
eta igogailua. 276.000 euro.
653 74 25 76 (Karmele).

TAXIA
Taxi zerbitzu berria Orion.

608 82 78 26 (Iñaki).
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