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Orio-Australia,
ametsetako bidaia
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Australiara; beharrak
utzi, motxila hartu eta
abenturara. Zergatia
jakiteko, nor Orioko
surflariak baino hobeto?
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IÑAKI GURRUTXAGA ETA JONE URIAK TXAPELKETA NAGUSIKO ZESTOAKO SAIOKO BERTSOALDIA

Uria
Berriro Zestoara
joatea hautatu,
nik ezetz esango dut
ta gainera altu.
Neska lortu zenuen,
bai baina barkatu,
nik ere nahiko nuke
ahal bada ligatu.

Uria
Behar izan zenituen
zuk nire laguntzak,
hori ahaztu ote du
ba buruko kutxak?
Niri ez zaizkit gustatzen
mutiko giputzak,
hitz egin asko baina
gero soso hutsak.

Uria
Oso aspergarria
delako hizketa,
banoa Bizkaiara
Ondarrura buelta.
Mutil guapoak daude
Ondarrun tarteka,
hoiei ez zaie ulertu
behar izaten ta.

Gurrutxaga
Gonbitea luzatu
ta a ze protesta,
ez zaio gustatu ta
Zestoako festa.
Zuk topatu mutila,
nik badaukat neska
ta nik topatu banuen
horren zaila ez da.

Gurrutxaga
Beraz zuk ligatzeko
ze afizioa!
Gipuzkoarrek kendu
dute desioa.
Nik’e bizkaitarrekin
a ze sesioa,
ez dute estimatzen
konbertsazioa.

Gurrutxaga
Zu zeure azentuan
moldatzen zeranez,
hemen naiz, ez kritika
eta ez esames.
Zestoan egongo naiz
trago bat edanez.
Uztapideren eta
Joneren omenez

Festara nora jo erabakitzeko

KARKARA
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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.

KARKARAk bere egiten du eskutitzak laburtzeko
eskubidea.

Anonimotasunean
lasai egoten gara
Erraza izaten da anonimota-
sunetik kritikatzea eta irain-
ka aritzea, eta hortan badu
esperientzia batek baino
gehiagokKARKARArenwebgu-
nean.

Askokdagoenerakoantze-
mangozionnondiknoranabi-
len, baina webgunearen era-
biltzaile ez denak, ziur ez
dakiela ezer. Herri honetan
bada arraunzale sutsu bate,
zein nire bizitza pertsonale-
ko kontuak astintzen eta nire
pausuak jarraitzen dituena.
Arraunaberbiizenarekinsina-
tzen du, eta lehen irainetik
urtebeteigarobadaere,orain-
dikezdaaurpegiaematekogai
izan.

Gainera, halako eztabai-
dagunea horretarako balia-
tzea lotsagarria iruditzenzait
–eta alde horretatik nik ere
gaizki jokatu izan dut bere
jokoan erorita–, baina per-
tsonabatenirudiakaltetunahi
izatea aurpegirik eman gabe,
ez da bidezkoa.

Honekin, behingoz aur-
pegia ematera animatu nahi
zaitut.Dagoenekojendeaskok
eginbaititgaldezutazetazein
izan zaitezkeen jakin nahian
gabiltza batzuk. Anonimota-
suneanlasaizaude,bainaano-
nimotasunhorialboratuzgero
ezdakitberdinkritikatzekogai

izango zinatekeen. Eabehin-
goagatik adorea erakusten
diguzun!

IKER GURRUTXAGA

Kilometroak
2010, agian…
Urriaren 4a, igandea da eta
egun polita igaro dugu. Kilo-
metroak direla eta, Gipuzko-
akoIkastolarenfestarekinbat
eginez,Donostiara joangara.
Egunederra, giroaparta, jen-
deandanaetaibilbideananto-
laturikzeudenikuskizunekin
gozatzeko prest.

Adin guztietako jendea,
umeak, gazteak, helduak eta
edadetuak ere ibilbidean,
denaosoon…dia,etazerdira
ibilbideanikustendirenarbel

beltz horiek? eta berari itsa-
tsita dauden argazkiak?

Begira geratzen gara eta
hainbataurpegiezagunikus-
ten ditugu.

Ibilbide osoan ikusiko
dugunez, ehunka, milaka
argazki,arbeletan,hormetan,
zabor kontenedoreetan eta
hainbat lekutan itsatsiak.

Norbaitek bapo egin du
lana,pentsatzendut; etabat-
bateanereneureburuari gal-
dera bat egin diot: zer ote da
argazkihoriekinadierazinahi
digutena?

Agian, fisikoki egon ezin
dutenez ,haiekerepartehar-
tzen dutela,bat egiten dutela
festa honekin? agian…

Agian, festan parte hartu
dezakegunok ez garela inon-
dikinorahaiekinahazten,gure
artean nahi eta behar ditu-

gulako? agian…
Agian, milaka herritarrek

haiei mugarik gabeko elkar-
tasunaadierazinahidiegula-
ko? agian…

Agian, maite zaituztegu
ezin dugulako ozen eta garbi
adierazi? agian…

Agian, agian, agian…
Ibilbidea milaka argazki-

renarteaneginondoren,zera
pentsatu nuen: Ikusirik uda-
ko gurutzadak eman dituen
emaitzak (Remi Aiestaran,
Villabonakoalkateordeahilik
suertatu zen) errepresioaren
gainetik, presoekiko elkarta-
suna handiagoa da,baita
horieningurukopropaganda
ere,egunerokoogiaizandugu,
eta beraz…

Agian,LopezenetaAresen
gobernu espainiar eta espai-
nolistakHerrihauezduondo
ezagutzen, agian…

Agian, Ares Barne sailbu-
rua PSOEren barnean sator
lanak egiten ari da, presoeki-
komaitasunaetaelkartasuna
jarreraerrepresiboarenbitar-
tezareagotuzetahaienmese-
detarako, agian…

Agian, irakurleak sumatu
lezake zer den egia eta zer
txantxa, agian…

Agian2010ekoKilometro-
etangurekinizangoditugu,eta
guhaiekinPasaiako ibilbidea
eginez, baina beren argazki-
rik gabe, kalean, gure artean
egongo direlako, agian…

JOSEBA GOIBURU
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Euskararen erabilera
nabarmen jaitsi da Orion
Orioko Udaleko Euskara
Zerbitzuak bi urtetik behin
neurtzen du zenbat
erabiltzen den euskara
kalean eta aurtengoak
ondorio garbi bat utzi du:
euskararen erabilera jaitsi
egin da, batez ere helduen
artean.

EuskaraZerbitzuakhogeiurte
daramatza euskararenerabi-
lera neurtzen herriko kalee-
tan. Hasieran, urtero egiten
zen,bainaazkenhamarurte-
otan, berriz, bi urtez behin.
Maiatzeanegitendabeti,garai
eta ordu berdinetan, datuak
elkarren artean konparaga-
rriak izateko.

Neurketa egiterakoan,
kalean dabilen jende guztia-
ren jarduna jasotzen da: zein
ari den euskaraz, zein gazte-
laniazedobestehizkuntzaren
batean, emakumezkoak ala
gizonezkoakdiren,zeinadin-
taldetan sailkatzen diren…

AURTENGO NEURKETA
Aurtengoa maiatzaren 27tik
31ra egin zen eta herriko bi
gazte ibili ziren lan horretan.
Guztira,4.306herritarrenhiz-
kuntz jarduna neurtu zuten
asteazkenetik iganderabitar-
tean, bizitzako hainbat eta
hainbat jardueratan: eroske-
takegiten,paseatzen, txikite-
oan…

Lagina edo muestra hain
zabala izanik, emaitzak fida-
garritasun handikoak dira,
errore-tarte txiki batekin.

EMAITZAK
Emaitzanagusiakhauek izan
dira: Orioko kaleetan dabil-
tzan haurren % 83,5ek egiten
du euskaraz; gazteen artean,
berriz, % 84,6koa da erabile-
ra;helduek%53,5egitendute
euskaraz eta zaharrek, azke-
nik, % 71,6.

Guztira, adin-taldedenak

HELDUAK DIRA EUSKARAZ GUTXIEN HITZ EGITEN DUTENAK

kontuan hartuta, euskararen
erabilera%63,9koadaOrion.

BALORAZIOA
Azkenhamarurteotakoemai-

tzekinalderatuta,nabarmena
daerabilerakbeheraegindue-
la,bostetahamarpuntuarte-
an.Gazteek eutsi diote azken
urteotako mailari; baina gai-

nontzekotaldeetanjaitsierak
izan dira eta denetan nabar-
menena helduen artean ger-
tatu da: % 60tik gora finkatu-
ta zegoen aurreko urteetan
eta%53,5ekoadaorain,inoiz-
kobaxuena.Kontuanhartze-
koada,bestalde,haurrenarte-
anere jaitsi egindela erabile-
ra, aspaldiko partez. Horren
arrazoiaz galdetu diogu Eus-
kara Zerbitzuko Jabier Zaba-
letari: Haurrek euskaraz
egiten dute nagusiki beren
artean; baina guraso erdal-
dunekin erdaraz ari dira eta,
gaur egun horietako gehiago
daudenezOrion,hori islatzen
dute datuek. Gazteak, berriz,
gehiago ibiltzen dira beren
artean, eta hor ez da aldake-
tarik izan. Datuek garbi era-
kusten dute euskararen era-
bilerabultzatunahidugunak
ez garela asmatzen ari.

Euskaraz gutxi eta poco

Belarria jarri eta erraz antzemateko gauza da:
utzikeria zabaltzen ari da gure artean; tokia hartzen,
gero eta handiagoa. Gero eta euskara gutxiago
entzuten da gure kaleetan.Hori bai, arituko gara
euskaldunak garela esaten, ozen eta builaka,
pegatina paparrean jarrita, badaezpada. Kartela ere
jarrita dugu herriaren sarreran, dotore asko: Orion
euskaraz bizi gara. Ez alferrik.

Baina,Orion, euskaraz gutxi eta poco, benetakoa
ahaztutzen zaigulako, hau da, euskaldunak bagara,
euskaraz hitz egiten dugulako dela… Zer nahi duzue
esatea… gainontzekoa folklore hutsa, itxurakeria
besterik ez zait iruditzen.
ANA GONZALEZ DE TXABARRI | KARKARAREN ZUZENDARIA

Herriko gazteek eusten diote ondoen euskararen erabilerari. Helduek askoz gutxiago egiten dute. KARKARA
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Zaldien eta zaldi-gurdien
topagune izango da Orio
Zaldien heziketak,
trebakuntzak, oinarrizko
zaintzak, perratze lanek
eta jokoek osatuko dute
erakustaldia eta hainbat
zaldi-arraza ikusteko
aukera ere izango da.

Urriaren17an, larunbata,bil-
kurabereziaegingoda,aurre-
neko aldiz, zaldien eta zaldi-
gurdien bilgune izango baita
Orio.

Goizetik hasi eta iluntze-
raarte,herrianbarrenazaldiak
eta zaldiekin egindako era-
kustaldiak nonahi ikusteko
aukera izangoda.Umeentzat
eta zaldiak gustuko dituzten
herritarrentzat egun polita
izan daiteke larunbatekoa.

EGITARAUA
Goizean, 09:00ak eta 10:00ak
bitartean, hondartzan elkar-
tzen joango dira zaldiak eta
gurdiak gero, denak batera,
paseoaegitekoherrianbarre-
na, 10:30ean.

13:00etan,animaliaknola
perratzen diren ikusi ahal
izangodaetaarrazakozaldien
erakustaldia ere egingo da
plazan.Zaldienheziketa, tre-
bakuntzaetaoinarrizkozain-
tza nola egiten diren ezagu-
tzekoparegabekoaukeraizan-
go da. Gainera, arrazako
zaldienarteanmundukopre-
ziatuenak edo famatuenak
izangodira: arabiarrak, inge-
lesak, pointak, milia laurde-
nekoak, frisoiak edota espai-
niarrak , besteak beste.
14:30ean, bazkaria egingo

KALEAK GARBI MANTENTZEKO LAGUNTZAILEAK IZANGO DIRA GOROTZA JASOTZEN

dute eta, ondoren, 17:30ean,
aditu batek azken berrikun-
tzen gaineko ordubete ingu-

rukohitzaldiaemangodueta
jokoak egingo dituzte hon-
dar tzan . Erakusta ld iak
20:00ak arte iraungo du eta,
arduradunekesandigutenez,
kaleak garbi mantentzeko
laguntzaileak izango dira
gorotza jasotzen.

PARTE HARTZEKO
Hiru telefono zenbaki jarri
dituztepartehartunahidute-
nentzat: 652 77 83 74; 637 53
28 78; eta 670 52 09 51. Inte-
resa dutenek zenbaki horie-
tara deitu besterik ez dute.

13:00etan,
perratze lanen
eta arrazako

zaldien
erakustaldia
egingo da
plazan

LANAK
12 enpresa
Hamabienpresaaurkeztu
diraarraunketa teknifika-
ziozentrokoproiektuaegi-
teko eta urria bukaerara-
ko jakingo da nori eman-
go zaion lana.

Zentroa Orion eraiki-
tzeko Udala kudeaketa
lanakegitenaridaetaalka-
teak dioenez, Instituzioe-
tatik erantzun ona izaten
arigara.EuskoJaurlaritzak
etaGipuzkoakoAldundiak
laguntza ona eman digu-
te eta Piraguismo eta
ArraunEuskalFederazioa
ereoso inplikatutaazaldu
daproiektuarekin.Madril-
go Kiroletako Goi Batzor-
derari laguntza eskatzea
falta omen da.

BERTSOLARITZA
Eskola berriz
Errikotxiakikasturtehone-
tarakobertso eskolaprest
du. Ostegunetan emango
dira, 20:00etan, Erriko-
txiako lokalean, frontoiko
aldapan,etaorduetaerdi-
kosaioakizangodira.Unai
Manterola izango da ira-
kaslea eta idatzizko nahiz
bat-batekoariketakiraka-
tsiko ditu, mailaren ara-
bera. Ikasturte osoaren
prezioa 30 eurokoa da eta
lehen saioa urriaren 23an
izango da. Izena emateko
hara azaltzea nahikoa da.

Bestalde LH5-6 eta
DBHko ikasleentzako
eskolarako izen-ematea
ikastolan edo Zaraguetan
eginbehardaurriaren28a
baino lehen.

LABUR

Pello Saizarrek ere parte hartuko du erakustaldian. KARKARA
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Kosta Tailerreko teilatua
konpondu dute dagoeneko
Kosta Tailerrean ziren
taldeei lokalak hustutzeko
esan eta gutxira, uda
bukatzear zela, hasi ziren
lanak. Hasi besterik ez dira
egin oraindik: teilaberritu
egin dute eta orain
barrukoarekin hasiko dira.

Done Jakue Bideko Interpre-
taziozentroaeginduenenpre-
sak berak irabazi zuen Kosta
Tailerra berritzeko lehiaketa:
Freissinet enpresak.

314.500eurokoinbertsioa
egingo du Udalak eta musi-
kariekin, behintzat, elkarla-
neaneginomenduteproiek-
tua.Lanhorienhelburunagu-
sia eraikina erabat isolatzea
da, eta baita elektrizitate ins-
talazioa eta suteen kontrako
neurriakeguneratzeaere,Aitz-
pea Lazkanoren esanetan.

Berealdetik, Jon Redondo
alkateakhonakoaadierazidu
prentsa ohar baten bidez:
Herriko taldeek duten kalita-
tearen adinako instalazioa
prestatunahiangabiltza,dui-
nak izango direnak.Ea urta-
rrilerako lortzen dugun guz-
tia prest izatea,ondo baitaki-
gu lan horiek taldeengan
duten eragina.

ALDAKETAK
Musikarienekimenakontuan
hartuta, aldaketak egin ziren
planoan.Hasierabatean,goi-
kopisuaneginbeharzituzten
musikarientzakogelak,baina
igogailurik izango ez denez,

BERTAN LEKUA DUTEN KULTUR TALDEAK ITZULTZEKO MODUAN IZANGO DIRA URTARRILEAN

beheko lokaleandaudenkul-
tur eragileekin adostu eta
lekuz aldatzea erabaki zuten.
Horretaz gain, musika loka-
leko antolaketa musikarien
proposamenakkontuanhar-
tutaegindira,etahasierabate-
anhorrelapentsatutaezbaze-
goen ere, lokala guztiz hots-
gabetuko dute.

TRENGELTOKIAERE,AURRERA
Trenbidearen inguruko eta
geltoki berriaren eraikitze
lanak ere aurrera doazpixka-
naka-pixkanaka.

Trenbide-pasaguneaken-

duko duen zubia itxura har-
tzenhasiadadagoeneko. 580
metroluzeizangoduetapun-
turik baxuenean 4 metro eta
altuenean 9 izango ditu.

Horretazgain,tunelberria
ere egiten ari dira, 170 metro
luzekoa.Tunelaegitekolanen
epeakpixkabatatzeratudira,
euri asko egin izanak lanak
asko zaildu ditu-eta.

Hala ere, 2010. urte buka-
erarako guztia amaituta ego-
tea aurreikusten dute. Guzti-
ra, 21 milioi euroko aurre-
kontua dauka eta bukatu eta
bidea zabaltzean, trenak 20

minutuzbehinpasaahalizan-
go dira Zarautz eta Donostia
artean. Azkenik, geltokiaren
azpian,50autorentzakoapar-
kalekua izango da.

Gelak hotsgabetuta, taldeek beranduagora arte entseatzeko aukera izatea espero dute. KARKARA

RAMIRO
erreportaje
digitalak

943 83 10 48

Musikarien
proposamenak
kontuan izan

dituzte
eraikinaren planoa

egiteko
garaian
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Erkizia garaile
bustitako aldapan gora
Bost txirrindulari lehiatuta,
errazagoa zen podiumean
sartzea kanpoan geratzea
baino.Gazteetan, 3 bakarrik
zirenez, saria ziurtatuta
zuten hasi aurretik
txirrindulariek.

Urriaren10ean, larunbatare-
kin, Goikokaleko festetako
kronoigoera jokatu zen bizi-
kletarekin. Aurreko urteetan,
kanpokojendeaereetorriizan
da,baina,aurten,bertakoasko
ereezdaanimatu:bostekbes-
terik ez zuten parte hartu.
Egun goibela izan zen; ateri
zegoen,bainaerrepideabus-
tita.

JoxebaAltunaizanzenirte-
ten lehena, bainaminutubat
geroago hasi zen Garikoitz
Erkizia lehenago heldu zen
SanMartingohelmugara.Joa-
kinIlarramendiaterazengero,
Beñat Karrera laugarren eta
Patxi Uranga azkena.

Helmugako emaitzek,

JULEN SAN SEBASTIAN IZAN ZEN UMEETAN LEHENA KRONOIGOERAN

ordea,ezduteirteerakoorde-
narekin zerikusirik. Erkizia
goikokaletarrak irabazi zuen
aurtengoedizioa–iazhiruga-
rrena izan zen–, 2minutu eta
28 segundoko denborarekin,
eta bigarren izan zen Patxi
Urangari9segundoateraziz-
kion.JoakinIlarramendikosa-
tu zuen podiuma eta Beñat
Karrerak eta Joxeba Altunak
botila ardo banarekin kon-
formatu behar izan zuten.

UMEAK
Goikokaleko festa batzorde-
koakbertanbeherauztekotan
ziren kronoigoerako umeen
proba; izanere, inorkezzuen
nahiapuntatu.Azkenunean,
hirumutilek emanzuten ize-
naetahorrela jokatuzenpro-
ba.

Eneko Elizondo izan zen
bizikleta gainean jarri zen
lehena eta 51 segundotan
menderatuzuenaldapa.Julen
SanSebastianabiatuzengero

eta horrek ia 10 segundotan
hobetu zuen Enekoren den-
bora. Jon Manterola izan zen
partehartzenazkenaetapix-
kabatitxaronbeharizanzuen,
gainera,bizikletarikezzuenez
Enekokerabilitakoarekinari-
tu behar izan baitzuen.

Azkenean, Julen San
Sebastian izan zen lehenen-
go, kronoa 42 segundotan
geratuta; Eneko Elizondo
bigarren,9segundora;etaJon
Manterola hirugarren 53
segundoko denborarekin.

SASKIBALOIA
Unai
Eizagirre
Superkopan
Urriaren 2an Euskadiko
Kutxa-BaskoniakACBliga-
koSuperkopajokatuzuen
Kanaria Handian Real
Madrilen aurka.

Bertan, lehenengo
aldiz Unai Eizagirre izan
zen partida ofizial bateko
jokalari. Nahiz eta minu-
turik jokatu ez, handia da
lortutakoa, Baskoniako
entrenatzaileakhorrelako
aukeragutxiematenditu-
eta.

FUTBOLA
Bostetik bost
berdinduta
Puntuatzea garrantzitsua
izaten da, baina puntuak
banan-banan lortuz, ezin
izaten da sailkapenean
gora egin.

Denboraldiarenhasie-
ran, bostetik bost partida
berdindu ditu Orioko
regionaletako taldeak,
azkenekoa Soraluzeren
kontra, eta sailkapenean
erditikbeheradaude.Hala
ere, lehen postuetara igo-
tzekonahikoadutebipar-
tida jarraian irabaztea.

DARDOAK
Unanue, 3.
Europan
Urriaren 11n, Sevenum
(Herbehereak) herrian,
Europako dardo elektro-
nikoen txapelketan hiru-
garren izatea lortu zuen
JosebaUnanuek.Ibarrako
Gaztelubide taldearekin,
master kategorian.

Txapelketaberean,301
modalitatean, 300 jokala-
riren artean 13. izan zen
Pro kategorian.

Ora in , Yokohama
(Japonia) du begiz jota,
hanbaituJosebakhurren-
go saio garrantzitsua,
2010eko otsailean.

LABUR

Argazkirako, Garikoitzek Joxebari utzi zion txapela. KARKARA

Iaz hirugaren izan
zen Erkizia

goikokaletarra,
baina guztien
aurretik jartzea

lortu du
aurten
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“Elkarrekin ondo moldatzen
gara eta umore ona dugu”
Txikitatik lanean jardun da
Iosu eta, azkenean,
gauzatu du ametsa.
Realeko lehen taldean
dago aurten, 5 urte
harrobiko taldeetan aritu
eta gero. Debutatzea
besterik ez zaio falta 22
urteko gazte oriotarrari.

Nola jaso zenuen albistea?
Kontratuabukatzekoneu-

kan. Realak nahi izanez gero,
urtebetezluzatukozidan,bai-
na lehen taldean jarraitzeko-
tan.

Lesio larri samarra izan
nuen –nahiz eta uste baino
azkarragoosatunintzen,azke-
nean– eta hondoa jo nuen
horrekin batera. Egun hura
negarrez pasa nuen eta etor-
kizunaerabatbeltzikusinuen.
Baina, hurrengo egunean,
Lorenekdeituetanirekinkon-
tatzenzutelaesanzidan. Izu-
garria izan zen.

Lehen taldean lehendik ere
bazenituen lagunak.

Aurrez ere bigarren talde-
an nirekin jokatu zuen joka-
lari asko dago. Lehen aldiz
aldagelan sartzean, harritu
egiten zara inguruan dituzu-
nak ikusita, baina aurrez
banuen tratua batzuekin eta
horrek asko balio du.

Orain esan dezakedana
da, koadrila baten pareko
garela Realean. Guztiok guz-
tiokin harreman ona dugu
eta, gainera, oso umore one-
koak gara.

Aldagelaz aldatu zaraberaz.
Bai, eta nabari da lehen

mailako talde baten instala-
zioak direla Zubietakoak.
Aurrez egoten nintzen alda-
gelan takila txiki bat neukan
gauzak gordetzeko eta gutxi
gehiago.

Orain dudana luxuzkoa
da, gehiegi niretzat. Nire ize-

IOSU ESNAOLA | REALEKO JOKALARIA

na duen takila bat ikusteak
errespetua eta guzti ematen
dit.

Lehenengo aldiz deialdian
sartu zinenean zer sentitu
zenuen?

Orioko festak ziren. Izu-
garrizko ilusioa egin zidan.

Gainera,herritarugari berta-
ratu zen zelaira eta, baloiare-
kin pixka bat jolasten hasi
nintzenean, koadrilakoak
kantari sumatzean, zirrara
berezia sorrarazi zidan.

Aldagelansartunintzene-
an prestatzaile fisikoa izan
nuena etorri zitzaidan lehe-

Orain dudana
luxuzkoa da,

gehiegi niretzat.
Nire izena duen

takila bat ikusteak
errespetua eta
guzti ematen dit

Eskuak jarri,
taldeko partaide
sentitu, Lilloren
esanak… jostailu
berria duen ume
txikiaren pare
sentitu nintzen

na.Gogoratzendutesanzida-
na: Sansen igarotako garai
txarretaz gogoratzen al zara?
Iritsi da zure momentua eta
goza ezazu.

Gero guztiak eskuak jarri,
taldekopartaidesentitu,Lillo-
ren esanak… jostailu berria
duenumetxikiarenparesen-
titu nintzen.

Minutuakizatekoaukerarik
ikusten al duzu?

Ezdaerraza izango,baina
iritsiko da momentua. Den-
boraldian42partidajokatzen
dira eta une batean edo bes-
tean egokituko zait jokatzea.

Iristen denean, aprobe-
txatu egin beharko dut.

Medioak, bideo-jokoak…
nola daramazu hori guztia?

Ongi, ahalik eta modu
naturaleneaneramatensaia-
tzen naiz. Esan didate FIFA
jokoan agertzen naizela, eta
eskas antzekoa omen naiz!
kar-kar!Bestelaondomolda-
tzennaiz,etaprentsakolagun
bat edo beste ere egin dut.
Lehen prentsaurrekoan sen-
titu nintzen arraro, baina
berria nintzen. Ordutik hona
ezdut ia inorekinhitzegin,ez
dut jokatzen eta.

Kalean aldaketarik sentitu
al duzu?

Egia esan behar bada, ez.
Jarraitzaile sutsuenek ezagu-
tzennautekanpoan,herrian,
agian, zerbait gehiago naba-
ri da. Aurretik burua jaso eta
geroarte!esatenzidatenaskok
orain taldearen eta nire ego-
eraren inguruan galdetzen
didate, eskertzekoa da.

Ilusiozgainezkanago,oso
gustura.Jokatzekoirrikahan-
diadutetahandialitzatekesan
Nikolas egunean Real Unio-
nen aurka Anoetan dugun
partidan jokatzea. Ea Prime-
rara igotzen garen aurten.

Esnaola gustura dago Realean daraman ibilbidearekin. KARKARA
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“Urte bukaerarako gidatzeko
moduan izan nahi nuke”
Gorka Eizmendik 22 urte
ditu. Aiarra da jaiotzez,
nahiz eta bizitzaren zati
handiena Orion eman.
Rallyetako munduan dabil
buru-belarri Aritz
Olasagasti lagun duela.
Subaru Impreza auto berria
prestatzen ari da egun.

Nolatan hasi zinen autoen
kontuetan?

Txikitatik izan naiz auto-
zalea.Hankakpedaletarairis-
ten zitzaizkidanetik gidatzen
dut, eta horretan aitak ere
izan du zerikusia.

Eta karreretan aritzeko
modua,nondikeginzenuen?

Bada, bizio pila bat albo-
ratuz.Karreretanaritzeakdiru
asko balio du, eta bizioak ez
badira kentzen ezin da segi.

Nik ez dakit mekaniko
lanak egiten, eta autoa prest
izateak erebadubere kostua.
Zarauzko Burkide tailerrak
laguntzen dit horretan.

Zer txapelketatan hartzen
duzu parte?

EuskalHerrikotxapelketan
gabiltza Aritz eta biok. Hiru
txapelketa daude eta bitan
hartzen dugu parte. Hainbat
kategoria daude, autoaren
arabera. Hasieran, kategoria
batean ginen BMW autoare-
kin, baina gero beste batean
Subaruarekin. Baina Suba-
ruak su hartu zidan bigarren
karreran. Datorren urterako,
Kantabrian karreraren bate-
an parte hartzeko asmoa
dugu.

Nolatanhartuzuen,bada,su
automobilak?

Istripu bat izan genuen,
autoa irauli eta kanbioetako
kaxan,pitzadurabatenondo-
rioz, bertako olioa turbora
joanzen. 1.200 ºC inguru iza-
ten da eta, horregatik, uste

GORKA EIZMENDI | RALLYETAKO GIDARIA

dugu hartu zuela su autoak.
Ezer gabe geratu ginen.

Eta orain?
Orain beste Subaru bat

erosi dut eta osatzen ari gara
orain, abendurako prest iza-
tea nahi nuke.

Aurreko autoa ona zen, 3.

kategoriako onenen artean
zegoen. Lehen hamarretan
ibiltzekomodukoa;Azkoitian,
esaterako, seigarren izan
ginen.

Lehorreanautoaskohobe-
ak ziren dudarik gabe, baina
bustian ondo ibiltzen zen
gureaeta,horrigureausardia

Auto ona zen, 3.
kategoriako
onenen artean

zegoen. Azkoitian
esaterako,
seigarren

sailkatu ginen

Hemen jende
gutxik jarraitzen
gaitu. Azpeitian,
Orion arrauna

baino gehiago bizi
dute haiek rallyen

mundua

puntua gehitzen badiozu,
emaitzak lortzen dira.

Jakin dugunez, karreraren
bateginomenduzue5.mar-
txa kendu gabe?

Azpeitiangertatuzenhori.
Hasieratik kotxea ez zebilela
ondo ohartu ginen, baina
aurrera egin genuen. Bide-
erdian kanbioa kateatu eta 5.
martxan geratu zen, ez atze-
ra, ez aurrera.

Karrera amaitu behar eta
horrela iritsi ginen. Bigarren
martxan hartu beharreko bi
kurba baziren, eta hor kosta
zitzaigun aurrera egitea.

AritzOlasagastiErrotaizaten
duzu kopiloto.

Bera ere zalea da moto-
rraren munduko gauzetan.
Anaia zaharragoaduetabera
ere zalea izateak halakoetara
bultzatzen du.

Autoarekin erokeriak egi-
tengenitueneanlagunizaten
nuen, eta bidelagun izatea
proposatu nion eta berak
onartu.

Noiz izango zaitugu berriz
asfalto gainean?

Urtebukaeran,abenduan,
izan nahi nuke gidatzeko
moduan, baina autoa prepa-
ratzeakdenboraaskoeskatzen
du.

Ez du zerikusirik kaleko
auto normal baten prestake-
tarekin.

Nola ikustenduzuhemengo
zaletasuna?

Hemenjendegutxikjarrai-
tzen ditu rallyak. Azpeitiare-
kin ez du zerikusirik. Orion,
arrauna baino gehiago bizi
dute haiek rallyen mundua.

Ni gogoratzen naiz, Txus
Jaio ikusteko izatennuen ilu-
sioa.OrainAzpeitikokaleetan
ezagutu egiten naute, sines-
gaitza dirudien arren.

Eizmendi lanetik irten berritan koadrilakoek duten lokalean. KARKARA
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Urriaren 8an ireki zituzten
udaletxe berrituaren ateak
Lau hilabete eta erdi iraun
du lanak, eta hobekuntza
handiak egin zaizkio;
irisgarritasuna, esaterako.

LanpostuaksustatzekoEspai-
niako Gobernuak bideratu-
tako diru laguntzarekin lau
hilabete eta erdiz udaletxea
berritzenarituondoren, urria-
ren8an,udalbulegoakkultur
etxetik betiko tokira pasatu
ziren.

BERRIKUNTZAK
Udaletxearen itxura erabat
aldatu da barrutik, nahiz eta
bulego gehienek lehengo
lekuan jarraitzen duten,jen-
dearentzat gauzak gehiegi ez
aldatzeko.

Igogailua da berrikuntza
nagusia; izanere, eskailerako
tartea aprobetxatuz, beheko
solairutik bigarreneraino igo
ahal izango da. Horretarako,
udaletxeazpikogastronomia
elkarteari txoko bat kendu
beharizandiote, igogailuaren
oinarriahanjartzeko,etabiga-
rrensolairukoartxibokosarre-
rako horma metro eta erdi
inguru atzeratu behar izan
dute,horrela,artxiborakoleku
gutxiago geratzen bada ere.
Gainera,lurraetahormakera-
batkonpondudituzte,etairis-
garritasun plana betezeko,
lurrekokoskaguztietan arra-
palak jarri dituzte.

Komunakeregoitikbehe-
ra berritu dituzte eta, bide
batez, ezinduentzat egokitu.
Argiteria osorik aldatu dute,
behar zen lekuetan PVCzko

IGOGAILUA DA BERRIKUNTZA NAGUSIA

leihoak jarri dira eta berogai-
lua eta barruko komunikazio
sarea ere –internet, telefono-

ak, ordenadoreak– egungo
beharretara egokitu dituzte.

POSTETXEA ETA EPAITEGIA
Orainartepostazerbitzuaeta
Bake-epaitegia udaletxean
bazirenere,hemendikaurre-
ra sarrera independentea
izangodute.Eraikinberdine-
an egongo dira, baina posta-
raedotaepaitegira joatekoez
daudaletxekoharreratikpasa
beharko, horretarako beste
ate bat ahalbidetu baitute
sarrera nagusiaren aldame-
nean.

Postetxeak eta
bake epaitegiak

ate bana
izango dute,
udaletxeko
sarreraren
ondokoa

ARTEA
Reziklarte 09
Hiri hondakinak birzikla-
tzeko lotutako edukion-
tziekin, orain dela gutxi
kaleetatik baztertu zituz-
tenhoriekin, arte-jardue-
ra bat egitea zen Urola
Kosta Udal Elkartearen
proposamena. Aurkeztu-
tako lan guztien artean,
26 aukeratu dira, eta
horien arteandagoMarta
Pinedaherritarrarena.Las-
ter, San Markos Manko-
munitatekoherrietanikus-
gai egongodira lanhoriek
guztiak.

ERROMERIAK
Aristerrazuko
plaza martxan
Aurtengo Aristerrazuko
denboraldia urriaren
25ean abiatuko da, Laja
gaztearen eta Narbaiza-
ren trikiti doinuekin.
18:30ean hasi eta 21:30a
bitar tean, ekainaren
erdialdera arteko igande-
etanegingodira . 28 ingu-
ruerromeriaegiteaaurrei-
kusi du antolakuntzak.

BIRZIKLATZEKO
Konposta
ikastaroa
UrolaKostakoUdalElkar-
tearen ekimenez, etxean
konpostaegitekoikastaroa
jarri da martxan. Izen-
emateko eta argibide
gehiagorako 943 89 08 08
telefonoradeitubeharda.
Urriaren 16a da horreta-
rako azken eguna.

LABUR

Erabat itxuraldatu da udaletxe barrua. KARKARA
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Setati, temoso...(I)

Urtea aurrera doa eta
hasidaberrizereehi-
zadenboraldia,nahiz

eta,nireiritziz,ezdenpasaden
urtekoa bezalakoa izango.
Izanere,zeinezdagogoratzen,
Errege Egunaren ondorengo
elurtean naturak erakutsi
zigunalderdipolithura.Hain-
batetahainbathegaztimigra-
tzaile gure zeruan hegaka,
kulixka saldoak, eta hegabe-
ra banda andana zelaietan
pausaturik jateko zerbaiten
bila.Askokhorrelakorikseku-
la ez zutela ikusi zioten, eta
beste hainbatek natura
orduan ikusten zela zioten,
nahizetanaturabetihoregon,
horrelakoetanbakarrikgogo-
ratzen da zenbait, baina hori
beste istorio bat da…

Goaz, bada, gaira. Egun
haietanelurraeginzuengogo-
tik, eta gure basoetan migra-

tu zuen beste hegaztietako
bat oilagorra izan zen, baina
ezohikoeran.Horiekereegun
bakar baterako asko etorri
ziren,egunezzeingauez, ipa-
rraldeko negu gordinari alde
eginez. Jakina denez, Aian,
nonetxebakoitzeangutxienez
ehiztaribatbiziden,lasterhasi
zen kontua zabaltzen: Harek
7 bilatu omen dixkik halako
ta holako tokitan… Guk,
berriz, zauztar bat ikusiu ta

ondorenbeste lau.Txunditu-
ta bueltatu ginen etxera iku-
sitakoa sinetsi ezinik.

Hurrengo egunean, jen-
dearen esamesak handiago-
akziren;baomenziren10bai-
no gehiago bota zituztenak
eta, egunez, gero eta gehiago
ikusten ziren etortzen. Hale-
re,aitortubeharradaukatoke-
rrena iluntzean gertatu zela,
oilagorbatzukikustekoasmo-
arekinterrazaraateranintzen,
ikusi egin nituen, baina han-
diagoa zen entzun nuena. Ez
nituenhogeisegundoereegin
tirohotsikentzungabe.Bene-
takogerrazirudien,eta lotsa-
garrisamarraerebazen, inoiz
ehizerajoanezzenjendeaere
ibili baitzen eskopetak hartu
eta oilagorrak botatzen.

…hainbat hegazti
migratzaile gure
zeruan hegaka,
kulixka saldoak
eta hegabera

bandak zelaietan
pausaturik…

Ez nituen hogei
segundo ere egin
tiro hotsik entzun
gabe. Benetako

gerra zirudien, eta
lotsagarri samarra

ere bazen… JON ANDER AZPIROZ

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

ordulaurdenen10billauomen
dixkik ta 2 bota… Ba guriak
etxera bueltau ber izan dik
txakurradanaerotuzayoketa
onbestekin!Egunaren erdira-
ko gremioko guztiak jakina-
ren gainean geunden ezohi-
ko gertaeraz. Harrigarriena
iluntzean izan zen, txakurra
albaitariarengana eramatera
gindoazenean, kotxetik oila-
gor bandak ikusi genituen,
lehendabizi hiru, gero bost,

Iruretagoenagako eskola
70 urte inguru ditu irudi
horrek. Garai hartan,
auzoetan ematen zen eskola
eta ume horiek
Iruretagoenaga baserrian
biltzen ziren ikasteko.
Argazkia Joakintxo Txotak
ateratakoa omen da.
Ezkerretik hasita goian:
Juanita Iruretagoiena,
Rosario Alkorta, Maria
Rezabal, Juanita Orbegozo,
Juanita Rezabal, Angeles
Salsamendi, Viktoria
Orbegozo, Maria Alkain,
Benigna Salsamendi eta
Maria Irazusta. Erdian:
Agustin Rezabal, Lutxio
Alkorta, Roman Zulaika, J.
M. Eizmendi, Jose sacapelos
maisua, Jose Jauregi, J. J.
Rezabal, J. M. Arruti eta
Viktor Lertxundi. Behean:
Franzisko Ibarguren, J. M.
Irazusta, Pedro Eizmendi,
Juan Irazusta, Lorenzo
Orbegozo, Juanito Alkain,
Jeronimo Alkorta, Konrado
Lertxundi, M. M. Zulaika eta
Jose M. Eizmendi.
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Kostako beste herrietatik bezala, Oriotik lagun asko joaten da
Australiara; surflariak, gehienbat.
Iñigo Gaiton eta Joseba Verhegge bildu ditugu hara joateko
bezperan, Australian lehenago izan direnen aholkuak eta
pasadizo dibertigarrienak adi-adi entzuteko.
Errustan elkartu, zerbezak edan, txirri bat edo beste erre eta,
lagunartean, hemen da kontatu digutena; dena ez, jakina, gauza
batzuk ez baitira KARKARAn kontatzekoak.

Orioko surfistak
munduaren beste puntara

Iñigo Gaiton eta Joseba Verhegge, atzea emanda, Puertasen abentura zirraragarriak entzuten. KARKARA

MIKEL ARANZABAL

Australiaetaabenturabatdira,
eta surfak ikaragarrizko lotu-
ra du abentura zaletasunare-
kin.Hori izandaitekehorren-
beste surflarik Australia eza-
gutzeko gogoa izatearen
arrazoinagusiaeta,aldibere-
an, hainbat eta hainbat orio-
tarmunduarenbestealderai-
no joatearena ere bai.

Kontuadaurterobadoala
dela herritarren bat Austra-
liara,etaezpentsa soilikuda-
ko oporraldia pasatzera joa-
ten direnik; bai zera! luzera-
ko joaten dira; herriminak
harrapatzen dituen arte.

Urriaren hasieran, Iñigo
Gaiton eta Joseba Verhegge

etanizandirenekinaritugara
solasean,joannahiduenakzer
espero duen han aurkitzea
eta Australian izan direnek
zer bizi izan duten jakiteko.

Bi orduz aritu gara hizke-
tan, eta kontatu dizkiguten

istorioekinbarrezlehertugara.
Zerbezarenedotaairekokea-
ren eragina izan daiteke, bai-
na ea irakurleari ere sentsa-
zio bera iristen zaion. Diote-
nez, Australia magikoa da,
ametsetako bidaia.

joandira; iaz, ImanolBellido,
AndoniIrigoien,JosebaMaioz,
Iban Urretabizkaia, eta Iñaki
Verhegge izan ziren; 2007an
BeñatKarreraetaGorkaPuer-
tas; eta horien aurretik beste
askoerebai. Azkenhiruurte-
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Elkartu genituenetako
zaharrenekin hasiko gara.
Gorka Puertas eta Beñat
Karrera 2006an joan eta
2007an itzuli ziren
Australiatik, tartean bi
hilabete Indonesian pasa
ondoren. Beñatek ezin
izan du hitzordura azaldu,
baina Puertasek kontatu
dizkizkigu kontatu
beharrekoak.

Tira Gorka, agian, lehenen-
goa izanagatik, galderarik
zailena zuretzat. Zergatik
joan zineten Australiara?

Nik, bereziki, betidanik
izandutAustraliaezagutzeko
gogoa; txikitan beti izaten da
herrialderenbatekin fijazioa.
Munduarenbestealdeandago
eta urruti ikusten nuen.

Egunbatean,joatekoazela
esan zidan Beñatek eta han-
dik hamabost egunetara
hegazkineko txartela erosi
nuelaesatekodeitunion.Hura
joan zen lehenengo eta lau
hilabetetara ni.

Lehenengohilabetehorie-
tan,Beñatlaneanarituzeneta,
gero, ni joandakoan, oporrak
heldu ziren, arraun denbo-
raldiarenbukaeran txakurra-
rena jaso bainuen. Han ibili
ginen, herrialde osoa zehar-
katuz etamila istorio bizituz.
Guztira,seihilabeteegonnin-
tzenAustralian,Beñathamar,
eta han erositako furgoneta
zaharrari 22.000 kilometro
egingenizkion;pentsazenbat
mugitu ginen!

Beraz,alderikaldeibilizine-
ten?

Bai. Hilabete bat egon
ginen leku batean geldi, eta
azkenekoa ere bai, furgoneta
saldu ahal izateko. Erotuta
ibili ginen saldu nahian, eta
hona ekartzeko kontenedo-
reak zenbat balio zuen ere
galdetu genuen, baina, jaki-
na,txantxetanariginen,aldez
aurretik ere bagenekien-eta
gure eskutik kanpo zegoela.
Polita izango litzateke furgo-
neta hura hemen izatea.

Baina biak surflariak… edo
zaleakzarete,behintzat.Sur-
fik egingo zenuten.

Jakina,bada.Horizenhel-

buru nagusia. Surfean egin,
tokiak eta jendea ezagutu,
ingelesaikasi…–Barrezkahasi
dira denak– Bai, bai, serio.
Badirudiondogelditzekodio-
dala, baina asko ikasi nuen.

Surfari eutsiz, zergatik joa-
ten da horrenbeste surflari
Australiara? Olatuak han-
diagoak al dira, luzeagoak?

Olatuakhemengoakbeza-
lakoak dira, baina ez dakizu
hondartzaknonhasietabuka-
tzen diren. Gainera, mundu
osotik joaten da jendea surf
egiteraharaetalagunmordoa
egiten duzu. Esaterako,
bidaiarenzatihandibatholan-
dar batzuekin egin genuen
–argazkietan ageri dira– eta,
aurtengoudanOriokokanpi-
nean izan dira, bisitan. Bra-
sildarbatzuekinereondomol-
datu ginen, han fama onik ez
duten arren.

Furgoneta erosi zenutela
aipatu duzu. Horrela egiten
al da bizimodua?

Furgoneta etxea bezala-
koa da. Ohea, sukaldea…
zaharrak dira, baina deneta-
rako prestatuta daude. Gai-
nera, hango herriak ere kan-
potarrentzatprestaturikdau-
de. Merenderoak parrila eta
guzti,dutxaetakomunpubli-
koak… ez da ezer ordaindu
behar. Gogoratzen dudanez,
behin ordaindu genuen zer-
baitdutxatzeagatik.Hotzaegi-
tenzuenetadutxatzeadebal-
de bazen ere, ur beroa izate-
ko pagatu egin behar zen;
baina oso gutxi: bost minu-
tuko ur beroagatik 30 euro
zentimo inguru.

Bidaiarenberriemanzenue-
nean, zer esan zizuten etxe-
an?

Hasieran,ezzidatensinis-
ten. Antza denez, ez zuten
uste bizirauteko gai izango
nintzenik, baina horrelako
bidaiek heldutasunerako
bidea jorratzen dute eta pri-
meran etorri zitzaidan niri.
Ez nuke esperientzia hura
ezergatikaldatuko.IñigoGai-
toni eta Joseba Verheggeri
aukera aprobetxatzeko
gomendatzen diet; bizi eta
bizi, besterik ez.

kenduta, beste guztiak
agertu zaizkigu
hitzordura, eta bazuten
zer kontatu, isildu ere ez
ziren egiten-eta.

Zuekzerenesperantzanjoan
zineten Australiara?

Gutxigorabehera,Puerta-
sekaipatudituenarraizoiber-

Imanol Bellido, Andoni
Irigoien, Joseba Maioz,
Iban Urretabizkaia, eta
Iñaki Verhegge ere iaz
izan ziren Australian.
Denak koadrila berekoak
dira, baina Bellido eta
Verhegge joan ziren
lehenengo eta, gero,
besteak atzetik. Iban
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dinengatik, baina, batez ere,
negutikihesijoanginen,azke-
nean,surfeanezbaiginenasko
aritu.

Guk ere furgoneta erosi
genueneta9hilabetezharaeta
hona ibili ginen, eta beste
hilabetea egin genuen Balin
(Indonesiakouhartea).Gero,
Oriora itzulitakoan, prime-

ran asmatu genuen, uda bai-
tzen berriz, baina hurrengo
neguagogorraeginzitzaigun.

Zuek ere Indonesiara? Ger-
tu al dago?

Hegazkinez, Sydneytik 6
ordutara. Behin Australian
izanda, bidaia aprobetxatu
beharra dago.

KARRERA ETA PUERTAS

Lehenengo hilabeteetan, Beñat lanean
aritu zen eta, gero, Gorka joandakoan,
oporrak heldu ziren, arraun
denboraldiaren bukaeran txakurrarena
jaso baitzuen Gorkak.

Han ibili ziren, herrialde osoa zeharkatuz
eta mila istorio bizituz. Guztira, sei
hilabete egon zen Gorka Australian,
Beñat, hamar, eta han erositako
furgoneta zaharrari 22.000 kilometro
egin zizkioten.

BELLIDO, IRIGOIEN, MAIOZ, URRETABIZKAIA ETA
VERHEGGE

Gutxi gorabehera, Puertasek aipaturiko
arrazoi berdinengatik, baina, batez ere,
negutik ihesi joan ziren, azkenean,
surfean ez baitziren asko aritu.

Hauek ere furgoneta erosi zuten eta 9
hilabetez hara eta hona ibili ziren, eta
beste hilabetea egin zuten Balin
(Indonesiako uhartea). Gero, Oriora
itzulitakoan, primeran asmatu zuten, uda
baitzen berriz, baina hurrengo negua
gogorra egin zitzaien.

GAITON ETA VERHEGGE

Joaneko txartela hartu dute, baina ez
dakite noiz itzuliko diren. Sei hilabete,
urtebete… agian, lehen hilabetean
etxean izango dira berriz.

Gero, besteak bezala, Indonesia aldera
joango dira.

EUSKALDUNAK AUSTRALIAN

Ez da gugatik izango, baina euskaldunok
langile onaren fama dugu han. Where are
you from? Basque Country?… barrura!

ENBORRA ALTXATZEN

Irigoienek enbor handi bat altxatu zuen
behin, harri-jasotzaileen tankerara,
begira zeudenen harridurarako. Orain,
euskaldunon balentria kontatuko dute,
seguru asko, hango langileek.

GORKA PUERTAS / IÑAKI VERHEGGE
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BizimoduaGorkarenareneta
Beñatenarenantzekoaizan-
go zen seguru aski. Konta
ezazute anekdotaren bat-
edo. Baduzue, ezta?

Pila bat ditugu, baina
aukeratzen jakin behar.

Behin, hamar bat egun
generamatzan Urunga alde-
an eta, bada, Orion aritzen
garenmoduan,Bartzelonaeta
Real Madril futbol taldeen
inguruan eztabaidan ari
ginen.

Ustedugu,norbaitek, ika-
mikan ari ginela pentsatuta,
poliziari deitu ziola, hantxe
agertu baitziren bat-batean.
Gu hasieran lasai ginen, fur-
gonetamiatzenhasizirenarte.
Katxinba bat aurkitu zuten,
noizeanbehinbelarpixkabat
erretzeko erabiltzen genue-
naeta,hanilegaladenez, kala-
bozoan sartu gintuzten.

Istorioa ondo kontatu
behar da, izan ere, Joseba
Maioz surf egiten zen hori
gertatu zeneaneta, deika jar-
dun baginen ere, bera ez zen
uretatikateratzen.Behinleho-
rreratu zenean, furgonetara
itzuli eta inor ez zegoela iku-
si zuen. Lagunik ez, pasapor-
teafalta…hasieranadarjotze
bat zela uste zuen. Toailare-
kin lehortzen ari zela, polizia
autobathurbilduzitzaioneta
atzean zeramaten txakurren
remolkean sartu zuten. Ese-
rita,erdietzanda,txakurraren
moduan eraman zuten poli-
zia etxera.

Denak elkartu ginenean,
polizia gu beldurtu nahian
hasi zen; bi hilabete espetxe-
ratuta egon beharko genuela
esan ziguten, ez dakigu zen-
bat diru ordaindu beharko
genuela… argi utzi genien
behar adina denbora egongo
ginela kalabozoan, baina ez
genuela zentimorik ordain-
duko.

Gainera, kalabozoa pri-
merakoazenetaaspaldianez
genuenhorrelako ohe eroso-
rik probatu. A zer lokuluxka
egin genuena!

Azkenean, poliziarekin
ados jarri eta haiek bi aukera
eman zizkiguten: bortxazko
lanak egitea edo psikologo
batengana jotzea. Bigarrena
onartu genuen eta psikolo-

goari ere egin genion debal-
dekobisita.Hark inongodro-
garen adikziorik ez genuela
ikusi eta, baldintzarik gabe
aske utzi zigun. Jatorra tipoa.

Beste batean, karabana
batean zegoen lan-ofizina
batenkanpoanenborzatibat
ikusi genuen lurrean. Orde-
nagailubatzegoenmahaigai-
nean eta enborra eseritzeko
erabiltzen zuten.

Kontua da, hantxe hasi
ginela zenbat pisatuko ote
zuen eztabaidan eta bertako
langileak esan zigunez, ale-
maniarbatekgerriabainopix-

kabat beheraxeagoarte altxa
zuen.Kristonazainaeginizan
balu bezala kontatzen zuen,
gainera.

Andoni hasi zen astoare-
na egiten eta, aiar kasta era-
kutsinahianedo,altxakozue-
la esaten hasi zen.

Enborrareninguruanjarri,
nondikhelduaztertu,etahan
hasi zen tiraka.

Kontuz-kontuz enborra
izkinetatik heldu eta belau-
netara, belaunetatik gerrira
eta, behin bularrean jarrita,
kolpeka altxa zuen sorbalda-
raino eta han berdindu.

Gero, lurreanuzterakoan,
iaiheseginzionetaeskuaketa
lepoaldeaarrastazbeteriketa
ubelduta izan zuen egun
batzuetan.

Orain, alemaniarraren
balentriakontatubeharrean,
euskaldunonakontatukodu,
seguru asko, bertako langile-
ak.

Zer da Australiatik gehien
gustatu zaizuena? Bizimo-
duaz ari naiz.

Gehiengustatuzaiguna…
eguneanegunekoabizidute-
la. Hori da gehien inpaktatu
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gaituena.Loegitekotokietan,
zerrendabategotenda, lane-
rako izena emateko. Gero,
nagusia etorri eta behar adi-
na langile hartzen ditu, beti
ere, zerrenda jarraituz. Egu-
neanegunekoaordaindu,bel-
tzean, eta kitto.

Bertakoek, australiarrak
izateagatik bakarrik 800 euro
inguruko pentsioa jasotzen
dute hilero, bizita osoan.
Beraz,surfistaaustraliarasko
pentsiohorretatik etabeltze-
an irabazten duten dirutik
bizi dira.

Guk,azkenean,nagusibat

edo birekin konfiantza hartu
eta horrela egin genituen
lehen bi hilabeteak. Ez da
gugatik izango,bainaeuskal-
dunok langile onaren fama
duguhan.Whereareyoufrom?
Basque Country?…barrura!

Harritzekoa da, baita ere,
bada,esaterako,langilebatlan
orduetan errepidetik badoa
eta olatu onak daudela ikus-
ten badu, autoa gelditu, sur-
feko ohola hartu eta surfea-
tzerajoatendela.Badakiinork
ezdiolakargurikhartuko.Filo-
sofiahoridute,patxadaz ibil-
tzekoa.

Joseba Verhegge, Iñakiren
anaia gaztea, elkarrizketa
egin eta hurrengo
egunean joan zen
Australiara; eta Iñigo
Gaiton, berriz, egun bat
beranduago.
Nola dauden? Nork daki,
lagunen artean galdetu
eta inork ez baitu haien
berri. Hala ere, lagunen
kontuak entzun ondoren,
hasi berri duten bidaiaz
zer espero duten eta
harako egin dituzten
planen inguruan galdetu
genien.

4Gukjoanekotxartelahar-
tudugu,bainaezdakigunoiz
itzuliko garen. Sei hilabete,
urtebete… agian, lehen hila-
betean etxean izango gara,
berriz.

Gero, beste hauek bezala,
Indonesiaalderajoangogara.
Txartela erosia dugu.

Horrez gain, zer espero
dugun?Bada, edozein gaztek
gureadineanegingolukeena:
bizi, surfeatu, parranda egin,
nesketan saiatu… hemengo
neskekosoikusiakgaituzteeta
ezdugubatereligatzen.Eahan
zorte handiagoa dugun.

KARKARAIÑAKI VERHEGGE

BERRIA: ESTILO LIBURUA (2006)

AUSTRALIAKO COMMONWEALTH
Herritar izena: australiar.
Eremua: 7.686. 850km2

Hiriburua: Canberra (canberrar).
Hiri nagusiak: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide,
Newcastle, Gold Coast, Wollongong, Hobart, Darwin.
Dirua: dolar australiarra = 0,059 euro
Hizkuntzak: ingeles (ofiziala; 579,1), txinera (%2,1), italiera (%1,9),
beste (%11,1), zehaztugabe (%5,8). Australian 200-300 hizkuntza
aborigen zeuden, eta gehienak desagertu egin dira. Egun 70
hizkuntzak jarraitzen dute bizirik, eta horietako asko ere
desagertzear daude: oso gutxik izango dituzte mila hiztun baino
gehiago (tiwi, kala lagaw ya, warlpiri…).
Biztanleak: 20 milioi. Zuri (%92), asiar (%7), aborigen eta
beste (%1).
Erlijioak: katoliko (26,4), anglikano (%20,5), bestelako kristau
(%20,5), budista (%1,9), musulman (%1,5), beste (%1,2),
zehaztugabe (%12,7), sinesgabe (%15, 3).

266:Karkara bikoitia  15/10/09  16:34  Página 17



IRITZIA18 2009ko urriaren 16a | KARKARA

NIRE HONETAN

Aste honetako notizia
txoroa iruditu zait.
DiarioVascon

zetorren igandean, lehen
orrialdean titularra eta
2.ean eta 3.ean notizia osoa.

Antza denez,
proiektuaren aurkako
ehunka protestei barre egin
eta, orain, zulo batean eraiki
nahi dute errausgailua. Toki
estrategikoa aukeratu dute
dagoeneko, Usurbildik eta
Lasartetik ikusi ez dadin,
begi-inpaktua saihesteko.

Nire galdera da: zer
lortuko dugu horrekin?
gutxiago kutsatuko du?
hondakin gutxiago sortuko
dugu etxeetan? zer
garrantzia du begi-
inpaktuak, alderik alde
tailerrak, fabrikak,
hormigoia eta abar ikusten
ohituta gaudenean? Ikusten
ez duen begiak, negarrik ez
politikarekin ziria sartu nahi
digutela uste dut nik; beste
behin.

Etxekalte joka dezakegu,
erabat zulatu arte etxea,
edota teilaturik gabe gelditu
arte, baina naturak beti
jarraitzen dio bere bideari.
Gurekin edo gu gabe
naturak aurrera jarraituko
duela jakiteak, milioika
urtetan egin duen bezala,
lasaitasuna ematen dit.

Hala ere, bi aukera
ditugu: berdinean jarraitu,
edota aski da! esaten hasi.

Has gaitezen gure
etxetik; urrutira joan gabe,
Zubietatik, bertatik.

Zuloan ez du
kutsatzen?

MIKEL ARANZABAL

Bultzi leiotik, Europa

Denbora askotxo
generaman koadri-
lan bidaia bereziren

bat egin behar genuela
komentatzen.Bainabetikoa,
komentatu bai, baina bere
horretan geratzen zen. Ba
aurten ez! Unibertsitatea
hurbiltzenzela-eta,askoren
bideakbanandukozirenbel-
durrez, aurrea hartu eta,
ustez, aro baten amaiera
markatukozuenbidaiapres-
tatzen hasi nintzen 5 lagu-
nekin.InterRailaegitekoten-
taz ioa piztu z i tza igun
orduan.

Esanbeharreannagonire
helburuaezdelahorrenpro-
pagandarikegitea,bainadiru
gehiegi gastatunahi ez due-
narentzat aukerabikainada
txartel hori, Europako tren
gehientsuenetan prezio
baxuan bidaiatzeko aukera
ematen baitu.

Abuztuaren 18rako egin
genuen zita, hegazkinez
Frankfurtera joanetaViena-
ra trena hartzeko. Ondoren
Budapest, Krakovia, Praga,
Dresde, Kolonia, Berlin eta
Paris bisitatu genituen, irai-
laren 2an Hendaian amai-
tzeko. Primerakoa izan zen,
baina baita neketsua ere,
izan ere, bizkarreanhamabi
kilok asko pisatzen dute!

Erahorretakobidaiaegi-
teak, ahalik eta diru gutxie-
narekin, txoko asko ezagu-
tzeko aukera ematen du.
Ostatuetan (gazteen alber-
geak) eta gaueko trenetan
mundu osoko jendea eza-
gutzekoaukeraizangenuen:
EstatuBatuetanbizi zen txi-

natar batekin hasi eta Pari-
sen bizi zen eta poxpolu
kaxak apaintzea afizio zuen
indiar batekin amaitzerai-
no. Bisitaturiko herrialdee-
tako janari, erlijio eta kultu-
raz gain, zure antzera dabi-
len jendearen ohiturak,
sarritan arrotz zaizkigunak,
ezagutzeko aukera aparta

ematen digu bidaiatzeko
estilo horrek. Azken finean,
estilo bat baita motxileroa-
rena.

35 urtetik gora darama-
tza konpainia horrek mun-
du osoko jendeari Europa
etaingurukohainbatherrial-
de modu independente eta
askean ezagutzeko aukera
ematen. Hasieran 21 urtez
azpikoentzat bazenere,gaur
egun ez du adin mugarik.
Bidaianjakinahalizandugu-
nez, osoezagunadabai Ipar
Amerikan eta baita Austra-
lian ere.

Nahikoseguruesandeza-
ket ez dela azken aldia izan-
gohorrelakoabenturabate-
an murgiltzen naizena, eta
antzekoplanetanzabiltzaten
guztiei esan nahi nizueke
benetanmereziduelahorre-
lako bidaia egitea eta zuen
planekin aurrera jarraitze-
ko. Ezagutzen ez zenutenoi,
edohorrelako zerbait egitea
inoiz bururatu ez zitzaizue-
noi ere gonbita luzatu nahi
nizueke,ezbaitzaretedamu-
tuko.

Noizean behin aberritik
kanpora ateratzea ere ondo
etortzenda,herrialdeakbisi-
tatu eta jendearekin harre-
mana izateko. Nik uste,
bidaiatzeak munduarekiko
ikuspegipropioizatea dakar-
kigula,etahoripertsonagisa
osoaberasgarriadela.Horre-
gatik,kanporairtetekoauke-
ra oro aprobetxatu beharko
genukeelaustedut,etabatez
ere gazteok. Beraz, badaki-
zue: Bultzi leiotik, bisitatu
Europa!

Diru gehiegirik
gastatu nahi ez
duenarentzat

aukera bikaina da
InterRail txartela

Bidaiatzeak
munduarekiko

ikuspegi
propioa izatea
dakarkigu

ELI HUEGUN

ZUZENBIDE IKASLEA

ADARRETATIK HELDUTA
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Schuss

Marea biziekin moila
bazterreko azken
eskailerak ere busti

zaizkigu.Halaxegatozaurten
ere KARKARAra, itsasoko ur
gaziz plaza aldea freskatzera.
Idatziakinormindugabeirri-
barreasortzekoasmoz;edozer

pentsatua…edoagian…nahi
gabe… hunkitzea.

Nik ere aspaldian barre-
na mugitua dut. Duela hiru
hilabete, Donostiako denda
txiki batean zer ikusiko eta
Schuss gaseosa salgai. Gure
umetako freskagarri marka.
Hantxe buru handi borobila,
irribarrezberetxapelaetaguz-
ti. Horixe nahikoa izan zen
haurtzaroko oroitzapenen
errota martxan jartzeko.

Ondorenetorrizirenmutil
koxkorranintzenekosentipe-
nenak biltzen dituzten edu-
kiontziak.Benitorenmusikak
haurtzarora narama.Txikia
nintzenekoegunbereziak(fes-
tak, ekitaldiak, etab) doinu
horizuenetabarreneaniltza-
tua dut oroitzapena. Berdin
gertatzen zait kresala usain-
tzendudanean.Mareabetea,
moila eta baporeak lehorre-

JOKIN SALSAMENDI

MOILA BAZTERRETIK

an eta haurtzaroa. Sare eta
karroen artean, plazan buel-
taka. Umetako garaia dakar-
kidanbestesentipenaurgazi-
tan busti ondoren eguzkipe-
an lehor tzea da . Gatz
lehortuak azala erretzen dit
etahaurtzaroaastintzen.Anti-
llako hondartza, dunak , tra-
jedebainuak eta olatuetan
murgiligerian.Hantzekoager-
tatzen zait marea behean
dagoelarik hondartzan fut-
boleanikustendudaneankoa-
drilarenbat.Bat-bateanhaur
bihurtu nahi dut eta korri
baloiarenatzetikplaieroetan.
Burdinazko largeroa bizka-
rrean hartu eta garaipena
ospatuz kantari lagunekin.
Ikastolako niki berde, txuri
etagerourdinaksoineanhon-
darretan dena ematen, gola
sartzea amets bakarrarekin.

Noski, Schussa erosi egin

Bat-batean
haur bihurtu nahi
dut eta korri

baloiaren atzetik
plaieroetan

nuen eta etxera iristean ireki
etaedan.Hauatsekabea!Eda-
ri hura ez zen Schuss. Freska-
garri hark ez zuen umetako
zaporea. Ez ninduen haur-
tzarora eraman. Engainatu
egin ninduten edari moder-
noari zahar itxura emanez,
baina jakin badakit garai
horiek pasatuak direla eta ez
direla bueltatuko. Eta orain
nire semearen txanda dato-
rrelaberedoinu,usaietazapo-
reen otarra betetzeko.
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Plaieroetan duela 40 urte

Aspalditik dago
plaieroetan jokatzeko
zaletasuna gure

herrian. Argazkian 1968ko
taldea ikusi dezakezue, 11-
12 urteko mutikoak dira
–nahiz eta Iñaki Sarasuak
horren itxurarik ez izan,
kasik orain duen altuera
omen zeukan-eta
ordurako–, 16 urteko
entrenatzailearen
gidaritzapean.

Entrenatzailea delegatua
ere ba omen zen, eta odol

berokoa, nonbait.
Tirabiraren bat tarteko,
Francoren amnistia batek
libratu omen zuen ezarri
zioten zigorretik.

Orioko Arraunketa
Elkartearen izenean
jokatzen zuten eta,
esan digutenaren arabera,
garai hartan Oxford-
Cambridge-Orio estropada
nazioartekoak jokatzen hasi
zirenez eman zizkieten
kamisetak.

Hauek dira argazkian

ageri direnak: J. I. Peña
–entrenatzailea–,
R. Bergado, J. Oliden,
E. Solaberrieta,
T. Orbañanos, I. Sarasua,
J. M. Atorrasgasti,
J.K. Intxauspe, J. Egibar,
Lopez Txispas bezala
ezagunagoa, J. I. Sarasua,
B. Gontan, J. J. Murgiondo
eta J. I. Urdangarin.

ARGAZKIA: ARTXIBOA

INFORMAZIOA: IÑAKI SARASUA

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

Kexa bat dut eta
KARKARA aldizkaria
erabiltzea pentsatu

dut konponbidea emateko.
Guk, Zaraguetako 5. eta

6. mailetako ikasleok,
eskolara etortzeko, askotan
erabiltzen dugu bizikleta.
Baina ni, esaterako,
Baxoalde kalean bizi naiz
eta autopista azpiraino ez
dago bidegorririk eta, ez
beti, baina sarritan, jende
asko ibiltzen da paseatzen
eta bidegorria ez dagoen
lekuetan jendeari ez zaio
gustatzen gu bizikletan
ibiltzea eta batzuek bronka
txikiak botatzen dizkigute
hori paseatzeko lekua dela
esanez, arrazoi guztiarekin.

1., 2. eta 3. mailetakoak
nizikletaz joaten dira
igerilekura eta errepidea
gurutzatu behar izaten dute.

Horregatik eskatzen dut
bidegorria luzatzea; alde
batetik Goxokiko
parkeraino, eta beste aldetik
Zaraguetaraino. Ez dut uste
asko eskatzea denik.

Bizikletan
earki!

IMANOL GONZALEZ |

6. MAILA

Orioko Erretzabal
baserrian jaio, Sai-
kolakoeskolan ikasi,

13 urterekin itsasora txotxo,
soldaduska, Gorriyaneko
Inaxirekin ezkondu eta biak
Lasartera bizitzera, han
Michelinek erakarritako
etorkinek ia erabat erdal-
dundutako herrian Pesca-
deria Inaxi ireki, lana galan-
ki egin, hiru seme hazi, eta
bizi, jaioterriarekiko harre-
mana sekula ere eten gabe.
Eta bitarte horretan guztian
bertsotan jardun, Orioko
Cristino Zapaterorekin jen-
de aurrean lehenengo aldiz

kantatuzuenezgeroztikgel-
ditu ere egin gabe, batetik
bestera, garaiko bertsolari
onenekinbatera.Behinber-
tsolari txapelketa nagusiko
finalera iritsi zen, 1980an.
Orion askotan kantatu du:
San Juanbezperako eskean,
sanmartinetan, eta azken
urteotan Sanpedro bigarre-
nean edadetuei egin ohi
zaien omenaldian ere bai.
Aurtengosanikolasetankan-
tatukoduenbezala,betibere
ahots ederra eta etorri pare-
gabearen bidez entzuleak
goxatuz.Horixe izanda,hitz
gutxitan, Patxiren bizitza.

Horixe kontatu digu
Patxik berak, luzeago eta
hobeto,bereeuskarabizieta
aberatsean, Xabier Lasak
egin dion elkarrizketa inte-
resgarrian.Elkarrizketapla-
zaratu berri den liburuan
dator,Lasartekobertsozale-
ek bultzatuta eta Lasarteko
eta Orioko Udalek diruz
lagunduta, argitaratu den
liburuan. Elkarrizketaren
osagarri, Erretzabalen ber-
tsorikonenenbildumaede-
rra ere bada liburuan, ber-
tsozaleen gozagarri.

IÑAKI ITURAIN

Etxeberriari irailaren 27an eginiko omenaldiko argazkia. TXINTXARRI

“Patxi Etxeberria 50 urtez
plazagizon” liburua
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“Hasieratik
bagenekien
literatur lengoaia
eta zinema
lengoaia
desberdinak direla,
eta bakoitzak bere
moldeak dituela.
Filmak bere bidea
egin zezan nahi
nuen nik. Liburuan
agertzen den dena
dago filmean eta
filmak eransten
dion bigarren zatia
erabat bat dator
nobelaren
izpirituarekin. Ez
hori bakarrik,
osatu eta borobildu
egiten du istorioa.
Nobela hobetu eta
edertu egiten du”

ANJEL LERTXUNDI
Idazlea
Berria
2009/09/26

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Udaleko Euskara
Zerbitzuak egin ohi
duen euskararen
erabileraren neurketan,
argi eta garbi geratu da
herriko haurrak eta
gazteak direla euskara
egunerokoan gehien
erabiltzen dutenak. Bi
heldutik batek erdaraz
egiten du, aldiz, haurren
eta gazteen artean
hamarretik zortzik,
gutxienez, euskaraz
egiten dute.

Nabarmena da hori
kalean, eskoletan,
tabernetan… baita
aldarrikapenetako
erabiltzen dituzten
pankartetan ere,
euskara hutsean baitira
denak.

Zorionak, beraz,
belaunaldi berriei:
euskarak horrelakoak
behar ditu.

Haurrei eta
gazteei

Goikokaleko azoka
Ezaguna da Goikokaleko festa batzordeak auzoagatik egiten
duen lana; ez bakarrik alde zaharra biziberritzen, baizik eta
herriko baserritarrei laguntzen eta oriotarren irakurzaletasu-
na sustatzen.

Larunbatean eta igandean, azoka berezia izan zen Goiko-
kalean,Oriokobaserrietakoproduktuak, bigarreneskukolibu-
ruen trukaketa eta pintxo berezien eta sagardoen dastaketa.
Hiruek ere oso harrera ona izan zuten.
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Itsaso Manzanas
Beldarrain,Orion,urriaren
9an.
• Lander Olariaga Miera,
Orion, urriaren 5ean.
• Ander Hernandez
Moreno, Orion, irailaren
25ean.

• Jesus Iturrospe Mugika.
Orion, urriaren 11n. 82
urte.

EZKONDUTAKOAK

• Franzisko Jabier
Maritxalar Intxauspe eta
Olga Saboleva, Orion,
irailaren 19an.
• Mikel Kastresana
Etxebarria eta Leire
Fernandez Imaz, Orion,
irailaren 26an.

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

943 83 15 27

Ertzaintzak ikurrina kendu
zuen Zaldibiako udaletxetik

Hegaluzearen kostera
txarra izan zen urte
hartakoa. Aurreko

urtean arrantzatutakoaren
erdia bildu zuten arrantzale-
ek Euskal Herrian. Hala ere,
300pezetansalduzutenkiloa,
eta, guztira, 8.000 tona hega-
luzeeta3.000zimarroiharra-
patu zituzten.

Zimarroi gehiegi ez zute-
nez harrapatu, arrain asko
zegoeneuskalkostainguruan,
eta kanpaina luzatzea eraba-
ki zuten. Hegaluzearena ona
izanezarren, antxoarenaoso
onaizanzen,83koanbainoia
hiru aldiz gehiagoarrantzatu
zuten-eta.

KIROL ASKO GUREAN
Urrian kirolak izan zuenpro-
tagonismoa gurean. Arrau-
nean, Oriok gutxigatik galdu
zuen Petronor banderako
bigarren jardunald ian ,
zumaiarrek irabazibaitzuten
estropada, baita sailkapen
nagusia ere. Lehen jardunal-
dian 11 segundo eta bigarre-
nean5 segundoatera zizkion
Oriori.

Bestalde, Olidenek Mor-
gako idi-probetan irabazi
zuen. Lehen egunean egin
zuen bere lana, eta harria
berria izateak lagundu egin
zion horretan. 55 plaza eta
hiru laurden eta 3,45 metro
eginzituenOlidenenidipare-
ak.

Herri kirolei eutsiz, Aian
Sega apustua egin zen urria
hartan. 500.000 pezeta joka-

ORAIN DELA 25 URTE

300 pezetan saldu
zuten hegaluze
kiloa eta guztira

8.000 tona
harrapatu zituzten

arrantzaleek

Isabel Ikutza Las
Banderas

saskibaloi taldean
aritu zen,

emakumezkoen
lehen mailan

Osasun Sailak
gripea ez zela

txarra izango esan
zuen, nahiz eta

birusak aldaketak
izango zituela

adierazi

fio handia espero zuten.
BainaOrion izan zenbes-

te protagonista bat kirolean.
DonostiakoLasBanderassas-
kibaloi taldea emakumezko-
en lehenmailanzenurtehar-
tan, eta bertan Isabel Ikutza
oriotarrak jokatu zuen.

BANDERAK ETA GRIPEA
Ertzaintzak ikurrina kendu
zuen Zaldibiako udaletxetik.
Festak ospatzen zirenez, iku-
rrina eta Zaldibiako bandera
jarrizituztenudaletxean.Bar-
ne Sailak, orduko arautegia
errespetatzen ez zenez, ken-
tzekoaginduaemanzueneta
Ertzaintzak agindua bete.

Hala ere, bertakoek ilun-
tzean berriz jarri zuten iku-
rrinaudaletxean.Bainahorren
ondorioz, Guardia Zibilak
kontrola jarri zuen herriko
irteeran.

Osasun Sailak, bestalde,
1984ko gripea ez zela txarra
izango esan zuen, nahiz eta
birusak aldaketak izango
zituela adierazi.

Urte hartarako epidemia
Asianespero zuten, batez ere
Hong Kongen. Urte horreta-
rakohirutxertoaterazituzten,
A-Filipinak, A-Txilek eta B-
Sobietar Batasunak.

KILOMETROAK
ArrakastatsuaizanzenErren-
terian ospatu zenKilometro-
en festa eta marka guztiak
hautsizituen.Arratsaldeerdi-
rako, 23 milioi pezeta bildu
zituzten-eta.

1984
URRIA

tu zituzten LasartekoEtxetxo
eta Bizkaiko Antzua segala-
riek. Ordubeteko saioa egin
zutenUrdanetakoIzetabase-
rriareninguruan.Aurrezdesa-
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“Hemen geratuko naiz hil
arte, ez nau inork mugituko”
Jose Casallo jubilatu egin
da. Apirilaren 26an hartu
zuen erretiroa 65 urte bete
berritan eta jubilatzearekin
batera txupineroa izateari
utzi dio. Orain lasai bizitzea
erabaki du, hainbeste urte
etxaferoak botatzeko
lanari lotuta egin eta gero.

Lana uztearekin batera txu-
pinero izateari uzteko era-
bakia hartu al zenuen?

Ez zen guztiz batera izan.
Arraundenboraldihauegitea
erabaki nuen, baina abuz-
tuarenerdialdeanestropaden
sasoia amaitzeanguztiz utzi-
konuelajakinarazinienardu-
radunei.

Irailaren23angiltzakbuel-
tatu nituen eta hortik aurre-
raezdakitezer.Ezdakitorain-
dik inor badagoen lan hori
betetzeko.

Zergatikerabakizenuentxu-
pinero lanak alboratzea?

Oso lotuta nengoelako.
Arraun denboraldi guztian
ezinzarainorajoan,etaaurre-
ko urteetan ez zidan axola,
lanean bainintzen.

Baina aurten ezberdina
izanda.Bakarrikegonnaizeta
lanikegingabefamiliakoguz-
tiak kanpoanzirenbitartean.

Horretaz gain, susto bat edo
beste jaso duzu azken urte-
otan?

Erremesahauonaizanda,
bainaaurrekoaerretiratuegin
beharizanzuten.Botanituen
5txupinetatik3aireratuaurre-
tik lehertu ziren-eta.

Kontu handiz ibili beha-
rreko lana da txupinak jaur-
titzearena, edozein unetan
istripuren bat gerta dakizuke
eta.

Dena den, gustura arituko
zinen.

Jakina baietz. Oso ongi

JOSE CASALLO | TXUPINERO OHIA

zaindu naute denbora guzti
honetan. Gainera, zer esanik
ezaldeekonomikotikbegira-
tzen badugu.

Ematenzidatenarekinnire
puruaketakafeakordaintzen
nituen eta batek hori asko
eskertzen du. Hortaz, jaietaz
gozatudutdenborahonetan.

Zein da gordetzen duzun
oroitzapenik onena?

Onenaez,txarrenadaukat
nik gogoan. Mendeurreneko
Kontxako bandera irabazi ez
izanak amorrazioz bete nin-
duen, are gehiago bandera
eskuan izan eta gero.

Pozak, bestela, ugari. Oso

Ematen
zidatenarekin, nire
puruak eta kafeak

ordaintzen
nituen eta hori
batek asko

eskertzen du

Behin ostu
zizkidaten su-ziri
batzuk, eta ez

ziren haurrak izan.
Arraunlari aski

ezaguna zen ostu
zizkidana

gusturaaritunaiz,bainaorain
bilobakaskotentatzennaueta
askatasuna behar dut.

Arraunlariekin zer nolako
tratua izan duzu?

Ez dut erlazio handirik
izan.Egiaesan,eznaizarraun
zalea, Oriok irabaztea nahi
dut,zalantzarikezizanhorre-
tan, baina ez dit sekula aten-
tziorik eman arraunak. Hori
bai, irabazten dutenean nire
patrikarentzat eta, batez ere,
herriarentzatonuragarriadela
ikusten dut nabarmen.

Haurrak ere askotan gogai-
karri egingo zaizkizu ingu-
ratzen direnean?

Kontuz ibili beharrekoa
da, haurrakbeti saiatzendira
etxeferoak hartzen edo bota-
tzen uzteko esaten didate. Ez
daerrazahaiekintratatzea,ez
baitute ulertzen honek duen
arriskua.

Baina behin ostu zizkida-
tensu-ziribatzuk,etaezziren
haurrak izan. Arraunlari aski
ezagunazen.Gusturazegoen
estropada irabazi ostean, eta
ni bat botatzen ari nintzen
bitartean berak bi ostu zizki-
dan, nahizetanikaurrezezin
niola eman esan.

Urteaskodaramatzazugure
artean, ezta?

Bai 1963ko maiatzaren
10ean etorri nintzen Oriora
Monterrubio de la Serenatik
–Badajoz–. Pintaketa lanak
egin nituen Duranekin, bes-
terik ezean, 17 urte neuzkan
eta.

Bakarrik etorri nintzen,
familia han utzita.Baina
andreahemenezagutunuen,
Zumaianhainzuzenere,nahiz
etaherri berean jaioakgaren.

Hemen geratuko naiz hil
arte, ez nau inork mugituko.
Dena den, tarteka hara joan-
go naiz, familia bisitatzera.

Jose Casallo irribarretsu, bere jubilazioaz gozatzen ari da. KARKARA
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URRIA
16an, Mutiozabal.
17an eta 18an, Etxeberria.
19an, Zulaika.
20an, Iriarte.
21ean, Larrañaga.
22an, Mutiozabal.
23an, Etxeberria.
24an eta 25ean, G. Artiñano.
26an, Azaldegi.
27an, Larrañaga.
28an, Mutiozabal.
29an, Etxeberria.
30ean, G. Artiñano.
31n, Azaldegi.
1ean, Azaldegi.

Azaldegi:Urdaneta kalea, 8
943 13 31 83 Zarautz

Etxeberria: Gipuzkoa kalea, 17
943 83 23 98 Zarautz

Mutiozabal: Kale Nagusia, 12
943 83 29 70 Zarautz

Larrañaga: S. Frantzisko, 16
943 13 38 14 Zarautz

Lasa:Herriko plaza
943 83 09 36 Orio

G. Artiñano: Zigordia kalea, 17
943 13 40 19 Zarautz

Iriarte: Zinkunegi, Pilartxo Enea
943 13 29 83 Zarautz

Zulaika: Bizkaia kalea, 41
943 13 39 94 Zarautz

ZAINTZAKO BOTIKAKITSASOA

URRIA Itsasgora Itsabehera Ilargia
16 03:40 eta 15:59 09:36 eta 22:06
17 04:21 eta 16:40 10:18 eta 22:46
18 04:59 eta 17:20 10:59 eta 23:24
19 05:36 eta 17:57 11:38 eta _____
20 06:11 eta 18:34 00:00 eta 12:18
21 06:47 eta 19:10 00:36 eta 12:57
22 07:23 eta 19:47 01:13 eta 13:37
23 08:49 eta 21:18 01:51 eta 14:20
24 08:49 eta 21:18 02:34 eta 15:09
25 08:47 eta 21:27 02:27 eta 15:10
26 10:03 eta 22:59 03:38 eta 16:28
27 11:23 eta _____ 05:04 eta 17:48
28 00:18 eta 12:31 06:19 eta 18:51
29 01:12 eta 13:24 07:14 eta 19:38
30 01:54 eta 14:06 07:56 eta 20:17

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Guztira 55 lagun joan ziren Kataluinara, irailaren
21etik 28ra, Orioko Zaharren Babes Lekuak
antolatutako bidaian. Oso ondo ibili ziren,
primerako eguraldiarekin, eta Kataluniako txoko polit
ugari ikusi zituzten zortzi egunetan. Hotela Lloret de
Mar herrian izan zuten; baina egunero abiatu dira
handik, bisitaren bat edo beste egitera.

Argazkiantaldeosoaagerida,GironakoSantaMaria
katedralaren aurrean.

Urriaren 26an, Gernikako azokara eskurtsioa
egingo dute. Mundakako Casinon bazkalduko dute
eta Bermeora eta Lekeitiora joango dira gero.

Babes Lekukoen bidaia

BINGOA
Orion, urriaren 20an eta

28an, Zaharran Babes
Lekuak antolatutako
bingoa. 16:30etik 18:30era,
kultur etxean.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, urriaren 28an

jasoko dituzte altzari
zaharrak. Bezperan utzi
behar dira zabor lekuetan.

IRTEERA
Urriaren 21ean,

Aia–Leintz-Gatzaga –Oñati–
Aia egun pasa Aiako
jubilatuentzat. Irteera,
08:30ean.

Urriaren 18an, Etxarriko
Nafarroa Oinezerako
autobusa, Ikastolak
antolatuta. 09:00etan
autobus geltokitik.

ERAKUSKETA
Urriaren 19tik azaroaren

1a arte, Aiako 4. argazki
lehiaketako irudien
erakusketa kultu etxean.
Astelehen eta asterte
arratsaldeetan eta
larunbatetan itxita.
Gainontzean, kultur etxeko
ordutegia.

HITZALDIA
Orion, urriaren 20an,
Bakardadeari aurre egiteko
alternatibak: animaliak,
ikasle gazteak, elkar hartu
hitzaldi elebiduna.

18:30ean, kultur etxean.
Hizlaria: NagoreVazquez.

AFARIA
Orion, urriaren 31n,

73koen afaria Gure Etxea
alkartetxean. Izen-emateko,
Kalakari tabernan. Epea
urriaren 26a.

IKASTOLA BERRIAREN
INAUGURAZIOA

Orion, urriaren 24an,
Orioko Herri Ikastola
banderaren estropada.
Arratsaldean, errioan.

Orion, urriaren 25ean,
Orioko Herri Ikastolaren
eraikin berriaren
inaugurazioa. Trikitilariak,
ttuntturroak eta bazkaria.
Txartelak Ikastolako
idazkaritzan salgai. Helduak
14 euro eta umeek 8,5.

GAZTE ASANBLADA
Orion, asteazkenero

OKK-k antolatutako gazte
asanblada. 18:30ean,
Errikotxiaren eta Herrioren
lokal berean, frontoiko
aldapan.

ELKARRETARATZEA
Orion, urriaren 30ean,

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

ORDU ALDAKETA
Urriaren 25ean,

larunbatetik iganderako
gauean, neguko ordutegira
aldaketa. 03:00etan 02:00ak
izango dira.

BIDEO EMANALDIA
Urriaren 23an, Oteizari iaz

eginiko omenaldiaren bideo
proiekzioa. 19:00etan kultur
etxean.

ESKU PILOTA
Orion, urriaren 20tik

aurrera, astearte eta
ostegunetan, 17:00etatik
19:00etara, esku pilota
entrenamenduak frontoian.
Irakasleak: Eneko Galarraga
eta Aritz Lertxundi. 10 euro
hilero.

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

(umeena) galdu dut Eusko
Gudari kalea eta musika
eskola tartean. 650 65 16 13

Kate bat aurkitu dut
Sarasua atzeko
zaborrontzian. E-L. 25-9-92.
Kristo bat du, eskapularioa.
650 65 16 13.

ALOKAIRUA
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
Ingenieritza teknikoko

AZOKA

GALDUTAKOAK
Emakumezkoen txaketa

bat aurkitu dut Arrantzale
kalean. Norbaitena bada
Ixarranekoengana jo.

Hannah Montana
txandalaren txaketa

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).
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