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Sukia
Papelerako akzionista,
gu beti paperen gose.
Fabrikahontanorduaklabur
ta irabaziak luze.
Banan-banakagutxituzgoaz,
ia bakarrik oraintxe.
Bizitzak doaz haizearekin
papertxoak bezelaxe.

Sukia
Ikusten dizut kentzea dela
zure gogoa, disputa.
Beti besteei odola kendu,
kendu ta kendu, zurrupa.
Ta enpresako korbataduna
gizalegea ahaztuta,
Zure papera bete ezinik
beti paperak galduta.

Sukia
Erabakia oso gogorra
gertatzen zaigu askotan.
Askok burua zintzilikatu
dute etxeko leihotan.
Letra txikia, txikiegia,
jarriz zure kontratotan.
Berrogei urte sartzen al dira
zure berrogei lerrotan?

Mantxi
Ni akziodun nagusia naiz,
Korbatadun ta PPko,
ta diru asko mugitu ohi det
besteren lana tarteko.
Ulertu zazu zergatik nagon
lutoz, kopeta beltzeko.
Jada hamabi gutxio dauzkat
odola zurrupatzeko.

Mantxi
Batzuklaneanzeramazkiten
hemen hamaikatxo urte.
Gu izan gera beren etxeko
zimendu eta arkupe.
Ta anda la ostia!Ofizinako
leyotik saltoa bete.
Nikbizitzekolanemannien,
eurek erabaki dute.

Mantxi
Zunibezelahasizinanbehin
bestei zurrupatzekotan,
ikustenzaitut jendeaurrean
triste dagonaren kotan.
Halataz ere diru putzutan
ibiltzen zera askotan
ta irribarre bat nabari zaizu
krokodrilozko malkotan.

Odoleztatutako paperak

ALBERTO ELOSEGI
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GUTUNERAKO OHARRAK

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

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

KARKARAk bere egiten du eskutitzak laburtzeko
eskubidea.

Gaztetxea
lortzeko,
zatozte gurekin!
Sanikolasakbadatozeta gaz-
teak bizirik gaudela erakutsi
behar dugu berriz.

Abenduaren 4a, bezpera-
ren bezpera antolatu behar
dugu aurtengo festetan eta,
horretarako,herrikokoadrilei
dei egiten dizuegu, berriz,
Gazte Festetan bezala, egita-
rauadenonarteanjorratzeko
etalanabanatzeko.Azaroaren
4.ean,asteazkenarekin, izan-
godabileraeguna,19:00etan,
kultur etxean.

Beste aukera bat dugu
oraingoa, Orioko gazteria
askotakoa, irekia eta batera-
tuadela ikusdezatenherrita-
rrek, batez ere Udalak, eta
denontzakomoduko tokibat
behar dugula ohar daitezen,
behingoz. Leku hori gazte-
txea da: etxe publikoa, irekia
eta bizia.

Herritarrei ere adierazi
nahi diegu gaztetxea sortze-
aren aldeko 1.115 sinadura
bildu ditugula eta koadrilek
eta talde eragile askok ere
beren babesa eman digutela
aurten,gauzakondoegitenari
garen seinale; beraz, badaki-
zue,gaztetxealortzeko,zatoz-
te gurekin!

OKK GAZTE ASANBLADA

Dena ez da hain
polita
Hitzaldi zentzuduna iruditu
zitzaidanhik–herrikoalkate-
ak– ikastolako eraikin berria
inauguratzerakoan botata-
koa. Eraikuntza goraipatu

beharrean,heziketarenbalio-
akgoraipatzeaederraduketa
garrantziahandiaematenzio-
at horri nik ere.

Gainera, ez diat inongo
dudarik, irakasleek errespe-
tuan oinarritutako heziketa
egokia ematen dietela herri-
ko haurrei eta gazteei. Baina
balioak, azkenean, ez hituan
aipatu, eta idatzi hau erabili-
ko diat horretarako.

Elkarrekiko errespetua,
elkarlaguntza, askatasuna,
bakea, naturarekiko harre-
manestuaetaerrespetuzkoa,
osasuntsusentitzea,solidari-
tatea, inbidiarik ez izatea,
lasaitasuna,norberakduena-
renhausnarketakeginetahor-
tik abiatzea… horiek dituk,
nire ustez, miretsi beharreko
balioak.

Hi ez haut balio horiekin
ikusten.Ezdukerrespetuhan-
dirik erakusten herriko haur
horiengana, hormigoia eta
gas kutsakor eta hilkorrak
bideratzen baitizkiek erraus-
tegiari alde egiterakoan.

Aldeko jarrera horren
bidez, ahora eramaten ditu-
gun animalien eta barazkien

ingurua kutsarazten duk;
mendiak harriak ateratzeko
eta porlana sortzeko direla
erakustendiek;minbiziaare-
agotzendiekgureherrikohau-
rrei;dendatxikietatikbiziden
jendeak merkatalgune han-
dietatik bizi direnek baino
balio gutxiagodutela erakus-
ten diek…

Ez haiz oso eredugarria
gure haurrentzat.

IBONI

Kokoteraino
lokatza zapaltzeaz
Egunerolokatzetaputzuhan-
dien gainean ibili behar iza-
tennaiz kalera ateratzennai-
zen bakoitzean. Eta kokote-
raino nago!

Arratola-aldeaauzoanbizi
naiz. Trenaren obrak direla
eta, gehienetan ezinezkoada
tarte txiki bat bilatzea errepi-
dea oinez igarotzeko. Kotxe-
an apenas nabil, oinez ibil-
tzearenaldekoanaiz-eta.Ikas-
tolara joateko, enkarguak

egiteko,etadenadelakoaegi-
teko, oinez noa kalera. Baina
dagoeneko erreta nago hain-
beste zikin artean ibiltzeaz.
Aiako udaletxera deitu izan
dut behin baino gehiagotan
(eta ez naiz bakarra), baina
egoerakberdin jarraitzendu.
Umeengurpildunkotxeaera-
bat zikina eta itxuragabekoa
dago: etxe barrura ere zikin-
keria pila sartzen da.

Arratolakalekoaldapaere
garbitu beharra dagoela uste
dut. Espaloia eta errepidea
hautsez beteta daude. Hauts
pila arnasten ari gara azken
hilabeteotan.

Nik, Aiako herritarra nai-
zen honek, Udalari eskatzen
diotarazoakonpontzeko.Bes-
te herritarrek bezela zergak
ordaintzen ditut, eta ez dut
uste eskubiderik dagoenik
egunero pasa behar dudan
kalbario hori pasatzeko.

Beraz, Aiako Udalari exi-
jitzen diot behin betiko eta
lehenbailehen konpondu
dezala dena.

Adeitasunez.
NAGORE SOLAGUREN

Berokia itzuli!
Duelahirubataste,alabaera-
man nuen Orioko Danbolin
musikaeskolara.Berokibake-
roa sarrerako pertxan utzi
zuen gure txikiak, beste guz-
tiekbezala.Klaseabukatueta
niregana zetorrela, a ze sor-
presa! berokia falta.

Berokiak umearen izena
jarritadu,baina,halaetaguz-
tiz ere, ez da azaldu. Norbai-
tekbaiazala!zehartuduenak
ederki asko daki beroki hori
ez dela berea.

KARMELE OLIDEN
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Egunkariaren aldeko
mugimendua indartu nahian
Urriaren 22an udaletxeko
batzar aretoan Egunkaria
auziaren egoeraren berri
eman zuten Jakes
Goikoetxea eta Idurre
Lizarralde kazetariek.
Azaroaren erdian hasiko da
epaiketa Madrilen eta
horren aurrean zerbait
antolatu nahian dabiltza.

Hitzaldiaren hasieran Eus-
kaldunonEgunkariarenitxie-
rari buruzko bideo bat eman
zuten eta kazeta itxi zuten
unetik gaur arte gertatutako-
ak kontatzen ditu Martxelo
Otamendik, Egunkariako
zuzendaria izan zenak.

JakesGoikoetxeakseiurte
eta erdi igaro direla eta gora-
beheradenakondojarraitzea
zaila izan denez, herriz herri
berriz ere informazioa zabal-
tzeaerabakidutelaesanzuen,
batez ere, epaiketa gainean
delako. Jendearen babes bila
erebadabiltzalaadierazizuen
Goikoetxeak.

Solasaldiarenzati garran-
tzitsuena sumarioaren ingu-
rukodatuakhartuzuen.Bitan
banatutadagosumarioa:alde
batetik, nagusia dago 5 auzi-
peturekin eta, bestetik, eko-
nomikoa,8rekin.MartinUgal-
derenkasuaazpimarratuzuen
hasieran, garai hartan Egun-
kariaren ohorezko lehenda-
kari zenarena. Egunkaria itxi
bezperan, kontu korronteak
blokeatu zizkioten Ugalderi
etabimedikuinformeriesker,
ezzuendeklaratubehar izan.
Kontuak blokeatuta zituela
hil zela ere gaineratu zuen
Jakes Goikoetxeak.

BIDEGABEKERIA
Kazetariek eman zituzten
datuenarabera,fiskalakberak
aitortu du ez dagoela Egun-
karia auzian delitu zantzurik
eta,horregatik,sumarionagu-
sia ixtea eskatu du.

EUSKALDUNON EGUNKARIAREN AUZIA AZAROAN IKUSIKO DA MADRILEN

Sumario ekonomikoan,
Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzak kazeta
euskaldunaren kontuak era-
bat garbiak zirela baieztatu

zuten. Epaiketabertanbehe-
ra geratzeko esperantza izan
arren Egunkariakoak, beste
kasu batzuetan ez bezala
–Emilio Botin, Banco San-

tanderko nagusiaren kasua–
DignidadyJusticiaetaAVTren
herriakusazioarekinnahikoa
irudituzaioepailearietaaurre-
ra egingo du.

BABES ESKE
Sumario nagusiaren epaike-
ta da orain egingo dutena.
Bost auziperatuei –Auzmen-
di, Oleaga, Otamendi, Torre-
aldai eta Uria– babesa ema-
teko, epaiketaren aurreko
larunbatean manifestazio
nazionala deituko dute Bil-
bon.Hara joateko autobusak
jartzea pentsatzen ari dira.

Bitartean, gastuei aurre
egiten laguntzeko kamisetak
eta bonoak jarri dituzte sal-
gai. Azaroaren 28an Kursaa-
leanjaialdibatereegingodute
etaOrionzerbaiteginahaliza-
tekobatzordeaosatzekonahia
adierazi zuten.

Jakes Goikoetxeak eta Idurre Lizarraldek eman zuten egoeraren berri. KARKARA

Librea eta euskalduna, izatez

Euskaraz jasotzen genuen munduko edozein
bazterretan gertatutakoaren berri, eta beste inork
ez zigun hori horrela ematen, Euskaldunon
Egunkariak bakarrik: horregatik zen gure
periodikoa.

Itxi egin zuten eta gezurra zabaldu, beldurra
sortzeko, gu isiltzeko, zer garen ezkutatzeko. Ez
zuten lortu, ez dute lortuko. Ez dugu Egunkariarik,
baina KARKARA edo Berria, Argia edo Hitza… zabal-
tzen ditugun bakoitzean bidegabekeria haren
kontra egiten dugu.

Izatez zer garen erakusten dugun bakoitzean,
orduan ematen diegu benetan mina.
ANA G. DE TXABARRI | KARKARAREN ZUZENDARIA
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Hasita daude bilerak
sanikolasak antolatzeko
Urriaren 26an egin zen
lehenbiziko bilera eta
azaroaren 2an izango da
bigarrena. Aurrerantzean,
astelehenero biltzekotan
da batzordea.

OriokoUdaleko festa batzor-
deak urriaren 26rako deitu
zuensanikolasakantolatzeko
herribatzordearenlehenbile-
ra. Talai-Mendi, Harribil,
Herrio, Txurrumuski, Orioko
Herri Ikastola eta OKK talde
eragileekin batera, txistula-
riak, tabernariak eta Euskal-
dunon Egunkariaren aldeko
batzordeko kide bat ere azal-
du ziren bilerara eta, bertan,
festaegunakzeinizangodiren
zehaztu zuten lehenengo:
abenduaren4anedo5eanhasi
eta8anbukatukodira.Horre-
taz gain, egitarauari forma
ematen hasi ziren eta, dago-
eneko,badaudegauzabatzuk
erabakita.

BEHIN-BEHINEKO EGITARAUA
Gazteek eta tabernariek fes-
takabenduaren4an,ostirale-
an, hastea eskatu zuten eta
Udalak begi onez ikusi zuen
proposamena.Haienaizango
da egun horretako egitaraua
betetzeko ardura; baina,
aurrena, baloratu behar dute
ea nahiko jende badagoen,
antolaketa lanetarako. Festa
egun horretan hasiko balitz,
gazteenkontzertuaantolatu-
ko lukete, kanpotarrak era-
kartze aldera.

Larunbatean, Sanikolas
bezperan, eguerdian egingo

MOMENTUZ, PROGRAMAN BERRIKUNTZA NABARMENIK EZ DAGO

datxupinazoofizialaetaordu-
tikaurrerahasikodaadinguz-
tientzako pentsatutako festa
programa.

Igandean, San Nikolas
egunean,bertsojaialdiaizan-
godaErrikotxiakoeneskutik,
22:00etan, kiroldegian.

Azkeneguneanospatzeak
iaz balorazio txarra izan zue-
la ikusita, Euskal Jaia aben-
duaren7anegingoda.Orain-
goanere,kalerabaserritaredo
arrantzalejantzitaateratzeko
deia egingo du batzordeak.

Asteartean,berriz,egitarau
sinplea izatea espero da, fes-
takbukatu etahurrengoegu-
neanlaneraedoeskolara joa-
teko eguna baita.

San Nikolas
egunean izango da

bertsozaleen
Orioko urteko
zita nagusia,
kiroldegian

UDALA
Informatika
ikastaroa
Ekintza Ekonomikoetako
etaEnplegukoudalbatzor-
deak langabetuentzat
oinarrizko informatika
ikastaroa antolatu du.
Doakoa izango da eta 30
ordu iraungo du. Azaroa-
ren 5erako emanbeharko
da izena udaletxean,
INEMeko txartelaren
kopia aurkeztuz, baina
azaroa erdira arte ez dira
hasiko klaseak.

Ikastaroaeuskarazzein
gaztelaniaz egiteko auke-
ra dago eta, izena ematen
duen jendearen arabera,
talde bat edo bi osatuko
dira.Hasierabatean,esko-
lakarratsaldezizangodira,
17:00etatik 19:00etara.

Atez ateko
bilketari baietz
Atez ateko zabor bilketa-
renaldekobimozioonar-
tu zirenazkenUdalbatza-
rrean –Ezker Abertzalea-
rena bata eta Aralarrena
bestea; biak EA eta EBren
babesarekin–.Haueskatu
zitzaion Udalari: Orioko
hondakinak erraustegira
ez bideratzea; Aldundiari
eta Donostiako Udalari
errausteplantarenproiek-
tua bertan behera uzteko
eskatzea; eta, Aldundiari
eskatzeaatezatekogaika-
ko zabor bilketaren alde-
ko apustua egiteko eta
erraustegirik ez egiteko.

Oraingoz ez da atez
ateko bilketa martxan
jarrikoOrion,baina lehen
pausoa da horretarako.

LABUR

Euskal Jaia abenduaren 7an, astelehenean, izango da. KARKARA
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Gurrutxaga aurrera
bertsolari txapelketan
Zestoan kantatu zuen
Gurrutxagak eta Leitzan
Sukiak. Biak beste saioei
begira egon ziren,
puntuaketaren baitan
baitzegoen aurrera egin ala
ez. Azkenean, Gurrutxagak
aurrera egingo du eta
Sukiak ezin izango du
finalerdietan kantatu.

Lehenengosaioanegokituiza-
nak uste baino abantaila
gehiagoekarrizizkionGurru-
txagari. Bertso saio polita
eskaini zuten Zestoako pilo-
talekuanbertsolariek,umorez
josia. 642,5 punturekin hiru-
garrenaizanzenZestoan,bai-
na, bertaratu zirenen esane-
tan, tarte handiegia azaldu
zen puntuaketan bigarren
izan zen Uxue Alberdiren eta
Iñaki Gurrutxagaren artean.

Astebeteberanduagokan-
tatu zuen Xabier Sukiak Lei-
tzako kiroldegian. Hango
saioa laua izan zen, zozoegia
une batzuetan. Bertsoaldi
onentsuenaSukiakberakIñi-
goManzisidorMantxizarauz-
tarrarekin egin zuena izan
zen. Baina Sukia, agian, ez
zutenondopuntuatubertso-
aldi horretan bota zituenen-
gatik.Saioarenbukaeranlau-
garren izan zen 604 punture-
kin. Bertsoak borobiltzea
besterik ez zitzaion falta izan
oriotarrari.

TENTSIOA
Gurrutxagak Leitzakoaren

FINALERDIETAN, TOLOSAKO USABAL KIROLDEGIAN, KANTATUKO DU AZAROAREN 14AN

ostean esperantza izateko
arrazoirikbazeukan, izanere,
lehenak 643 puntu lortu
zituen.

Hala ere, Bilbon ere lehen
sailkatuak 643 puntu egin
zituela eta gainontzekoak
atzetik zirela ikustean, lasai-
tasunhandiagorekin ibili zen
Gurrutxaga. Zarauzko saioa
bukatu zenean jakin zutenbi
oriotarrek bakarrak egingo
zuela aurrera.

Laudioko saioaren zain
geratu behar izan zuen Iña-
kik, non kantatu behar zuen
jakiteko.

FINALERDIA
Laudioko saioko puntuake-
tak erabaki zuen non kanta-
tuko duen Gurrutxagak. Ber-
tsolariaren nahia Hendaian
kantatzea zen, konfiantzako
bertsolariak izango baitira
hango saioan, baina Tolosan
egokitu zaio eta ez da kexu.
Bertsolari asko izango gara
kantari, kolore askotakoak,
eta hori gure alde erabiltzen
jakitea garrantzitsua izango
da, esan zuen Iñakik. Saioa,
azaroaren14anizangodaUsa-
bal kiroldegian, 17:30etik
aurrera.

BERTSO ESKOLA
Bestalde, Errikotxia bertso
elkartea ere jarri da martxan,
ostegunetan, eta momentuz
11 ikasle hasi dira.

Sukia eta Gurrutxaga gogoz jardun ziren bertsotan bakoitza bere saioan. KARKARA

RAMIRO
argazkiak

943 83 10 48
610 697 668

www.fotoramiro.com

Leitzakoaren
ostean esperantza
izateko arrazoirik

bazeukan
Gurrutxagak,

lehenak 643 puntu
lortu zituen eta
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Aurten ez da izango krosik
parte hartzea jaitsi delako
Gehiegizko diru inbertsioa
iruditu zaio Udalari dudako
parte hartzea duen proba
baterako. Orain, beste
aukera batzuk aztertzen ari
dira kirol batzordean.

Urriaren31n,larunbatarekin,
jokatu behar zen Orioko 4.
Herri Krosa eta hala iragarri-
ta zegoen Gipuzkoako Atle-
tismo Federazioaren egute-
gian ere, baina Orioko Uda-
lak zita bertan behera uztea
erabakidu.Antzadenez,urte-
tikurterapartehartzeakbehe-
raegindunabarmen,etaaur-
tengorakoereezzutenaurrei-
kuspen onik egiten.

Urtesasoihonetan,Beho-
bia-Donostia lasterketapres-
tatzen aritzen dira korrikala-
riak eta, horren inguruan,
herri askotan egiten dira las-
terketak, sasoi puntua egoki-
tzeko.Esaterako,OriokoHerri
Krosaegitekoazenegunbere-
an ere, Azpeitiko Bikote Mis-

4. EDIZIOA BEHAR ZUEN AURTENGOAK

toen Krosa eta Olatz Remen-
teriaren omenez Soraluzetik
Bergararaino egiten den
AntxintxikaKrosaerebaziren
deituta.

AUKERAK
Herri Krosa beste egun bate-
ra pasatzeapentsatzen ari da
orain Orioko Udala, baina
gehiegizkodiruinbertsioairu-
ditzenzaiodudakopartehar-
tzeaetaetorkizunaduenpro-
ba baterako, batez ere den-
boraldiz kanpo egiten bada,
eta gehiegi arriskatzeko bel-
dur dira. Horren ordez, egu-
tegian triatloi edota igeriketa
proba ezartzea ari dira haus-
nartzen.

ORIOTIK BEHOBIARA
Azaroaren 8an jokatuko da
aurtenBehobia-Donostialas-
terketa eta bertara joateko
autobusa antolatu du Juan
Angel Garmendia Xarpasek.

08:30ean abiatuko da

Donostia alderako autobus
geltokitik eta Behobiara joko
du zuzenean, beraz, korrika-
larientzatbakarrik izangoda.

Berrogeitahamabostlagu-
nek eman dute izena dagoe-
neko eta autobusa bete da.
Norbait gehiagok joan nahi-
kobalu, lehenbaileheneman
behar dio abisuaXarpasi eta,
dozenaingurulagunelkartuz
gero, beste autobus txiki bat
antolatzeko aukera ere izan
daiteke.10eurobaliodujoan-
etorriak.

SASKIBALOIA
Ikastolako
nesken lehen
garaipena
Urriaren18koasteburuan,
Orioko ikastolako neskek
lehen garaipena lortu
zuten Ordiziaren aurka.
Nahikoa erraz irabazi
zuten 50-20.

Dena dela, bigarren
partidan20-0galduzuten,
behar adina jokalari ez
zelakojoanpartidara.Hala
ere, liderdira,beste talde-
akatsedenaldiandira-eta.

ARETO FUTBOLA
Txukun hasi
da Orioko
Tabernak
Denboraldiamoduonean
hasi dute Orioko Taber-
nakeko mutilek. Taldean
aldaketak izan arren, oso
ondo ari dira jokatzen.

Nahiz eta azken parti-
dan galdu, hiru irabazi
dituzte eta, horrela, sail-
kapenekoseigarrenakdira
oriotarrak.Hurrengopar-
tida urriaren 31n izango
dute, Karelan arratsalde-
ko16:00etanJarrillerostal-
de gogorraren aurka.

FUTBOLA
Jubenilak
atzean
Ohorezko maila gogorra
dela gauza jakina da, eta
Orioko Futbol Taldekoak
konturatu dira, dagoene-
ko, zer den hori.

Zazpi partida jokatu
dituzte eta azken astebu-
rura arte zain egon behar
izandutelehengaraipena
lortzeko. Azkena zenaren
aurka irabazi zuten igan-
dean 3-1.

Azken bigarren daude
orain oriotarrak 4 puntu
eskasekin. Urriaren 31n
Beasainen jokatuko dute,
Loinazpen.

LABUR

Iazko Herri Kroseko helduen probako irteera unea. KARKARA

Behobia-Donostia
lasterketara

joateko,
korrikalarientzat
autobusa antolatu

du Juan Angel
Garmendiak
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“Baliabide gutxi ditugu
hemen zerbait egitekotan”
Sonia Ziani, askorentzat
Kamelen arreba gaztea
izango da, baina,
dagoeneko, 19 urte ditu eta
bere lekua egin du:
atletismoan saiatu eta
gero, longboard-ean ari da.

Longboarda nolatan ezagu-
tu zenuen?

Nik skatearekin jarduten
nuen.Antillan,U-koparkean
ibiltzennintzentarteka,due-
la 2 urte ingutu. Donostian
ikasten nuen eta bertan sor-
tuzitzaidanoholgaineanari-
tzeko zaletasuna.

Tartekamutilbatagertzen
zen han longboardarekin eta
kuriositateari ezin eutsita,
berarengana joan eta lotsa-
gabe-lotsagabe uzteko eska-
tu nion. Bizpahiru aldiz pro-
batu eta neurea erostea era-
baki nuen.

Hortik lehiatzera alde han-
dia dago, ordea.

Burua berotu zidatelako
hasinintzenlehiaketetaraaur-
kezten. Urtebete eskas dara-
mat longboardarekin, aurre-
ko udatik edo, eta uste baino
errazago hartu diodala neu-
rria pentsatzen dut.

Hortikaurrera,jendeaaur-
keztekoesatenhasi zitzaidan
eta, azkenean, animatu egin
nintzen. Egia esan, hemen
oraindik ez dago maila han-
dirik,neskaketamutilakkate-
goria berean aritzen gara eta
bat kenduta, gainontzekoak
antzeko ibiltzen gara.

Aipatzen duzun horrekiko
aldea handia al da ba?

Mundukotxapeldunordea
da. Bera da inguruan dagoen
profesional bakarra eta, gai-
nera, longboardakegitenditu.

Diruzondodabilenbaka-
rra da eta Bartzelonan egiten
diren txapelketetan izateko
aukera du

SONIA ZIANI | LONGBOARDERRA

Kontaiguzu pixka bat ezja-
kinoi nolakoa den kirola.

Ez dauka misterio han-
diegirik.Hirumodalitatedau-
de: freeride, slide eta slalom.
Lehenengo modalitatea goi-
tibeheren antzekoa da. Alda-
patik jaisten gara eta denbo-
ra onena egiten duenak ira-

bazten du. Slidemodalitate-
an,maldatxikibateanjartzen
gara.Busti egitendutemalda
eta derrape onenak jasotzen
ditu puntu gehien. Slalome-
an arranpla batetik jaisten
garaabiadurahartzeko.Gero
kono batzuk ditugu eta zigi-
zagan guztien artetik igaro

Orioko skate gunea
Euskal Herriko
onenen artean
kokatzen dute.
Uste dena baino
jende gehiago

etortzen da Oriora

Urtebete eskas
daramat

longboardarekin.
Uste baino
errazago

hartu nion
neurria

beharda.Gehienezerebibota
daitezke.

Puntuaketa sistemak
ezberdinakdiraguztietan,egi-
tendirentrikimailuaketaesti-
loa puntuatzen dira besteak
beste.

Zer moduz moldatzen zare-
te zuen artean longboard
zaleak?

Egia esan, oso ongi. Koa-
drila bat biltzen gara eta guz-
tionarteanlagundu.Horibai,
agian, egiten dugun trikimi-
lu berriren bat edo txapelke-
tarakogordenahiizatendugu,
etaezdiegubesteei irakasten.

Askotan erori al zara?
Oinezibiltzeanereikasten

duzunolaerori,etahemenere
bai. Ulian behera nindoala
izan nuen eroriko handiena,
harri txiki baten erruz. Kolpe
ederra hartu nuen!

Ulianerorizinelaesanduzu.
Non ibiltzen zarete?

DonostianUliamendiaren
magalean dauden aldapetan
entrenatzeko modua egiten
dugu eta Tolosan industrial-
debatean ibiltzenginen,bai-
naorain isunak jartzendizki-
guteetaezgarahainbestejoa-
ten.

Pena da Orio bezalako
herri batean ezin ibili izatea.
Orioko skate gunea, Antilla-
koparkekoU-a,EuskalHerri-
koonenenarteanomendago,
baina txukuntzea falta zaio.
Ustedenabaino jendegehia-
go etortzen da gure herrira
skatearekin; Bilbo ingurutik
ere bai, esaterako.

Orain ume batzuk ere ba
omen dabiltza inguru hori
denaberritzekoeskatzen,eta
horrek asko pozten nau.

Behin, udaletxera joan
nintzen eta deituko zidatela
esanzidaten,etaoraindik zain
nago.

Sonia Ziani Tolosara joaten da longboardarekin entrenatzera. KARKARA
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“Langilea baino gehiago
boluntarioa izan behar da”
Ia urtebete eman zuen
drogen menpekotasunean
bizi diren gazte
marokoarrekin Iturriotz
Azpi zentroan. Eskarmentu
gogorra izan zen
Hassanentzat eta ez dago
ados bertan egiten den
guztiarekin.

Zer da Iturriotz Azpi?
Adin gutxiko inmigrante-

entzako zentroetan, droga
hartzeagatik arazoak sortu
dituztenak jasotzekozentroa
da.Hirietatikurrun jarri nahi
dituzte, nahiz eta klaseetara
eta txangoetara atera, droga
erosteko aukera gutxitzeko.
Disolbatzaileak erabiltzen
dituzte gehien bat, merkea
baita, eta Iturriotz Azpin ere
jarraitzen dute erabiltzen,
kaleanerostenbaitute.Teoriaz
bi-lau hilabetean utzi behar
dute droga. Gaizki portatzen
badira,berriz,Debakozentro
gogorrera, Kosovora, bidal-
tzen dituzte.

Zergatik hasi zinen han?
Kamel Ziani hango sukal-

daria da eta berak aipatu
zidan.Hizkuntzaetakultura-
gatiknibezalakoakhartunahi
zituenDiputazioarentzatzen-
troak antolatzen dituen Dia-
novaenpresak,batezeregaue-
ko txandaegiteko, hemengo-
ekezbaitutegauezeginnahi.
Batxilergoa eskola militar on
bateaneginnuenetabadakit
diziplina, arauak eta betebe-
harrak zer diren. Egokia nin-
tzen lan horretarako eta, gai-
nera, etxetik hurbil neukan.

Nolakoesperientziaizanda?
Oso gogorra, oso zaila.

Gazte horiek oso ondo daki-
tezeintzukdireneskubideak,
baina ez dute ezer jakin nahi
betebeharreninguruan.Ondo
tratatzen dituzte: astean 20
euro eman, ikastetxe publi-

HASSAN BOUACHA | LANGILEA

koetan ikastaroak eskaini,
kalera, igerilekura, hondar-
tzara eraman… Baina ezin
dira hurrengo urratsera pasa
drogakhartzendituztenbitar-
tean. Drogekin jarraitzen
dutenek izugarrizko triskan-
tzakantolatzendituzte,batez
ere gauez. Ez dira eguneko
arauak betetzen –goiz jaiki,
klasetara joan– eta arratsal-
dean hasten dira oldartzen.

Gaueko edozein ordutan jan
nahi dute, eta ezetz esaten
diezunean, hasten dira dena
puskatzen.

Beldurrik pasa duzu?
Batzuetan, bai. 6-8 nera-

be haserre bizian eta disol-
batzailea esnifatu ondoren
beldurtzeko gauza dira.
Batzuetan sentitzen duzu
haiek baino babes eta esku-

Disolbentearekin
drogatzen dira, eta

Etorri Zazpin
daudela ere,
lortzen dute

Haiek baino babes
eta eskubide

gutxiago dituzula
sentitzen duzu

askotan

bide gutxiago dituzula.

Eta zuzendariek zer diote?
Hordagokoska. Teoriaeta

hitz asko dituzte, baina ez
dakite zer den lan hori. Esa-
ten diegu beste irtenbide
batzuk behar direla, baina ez
digutekasurikeginnahi:haiek
zuzendariakdira eta guk lan-
gileak. Nola pentsa daiteke
urteetandrogekin bizi denak
hilabete gutxian gaindituko
duela?Etahalakogazteenira-
ganaikusita,aregutxiago.Nik
ikusten badut baten portae-
ra %60 hobetu dela, asko da,
eta egin duen akats pare
batengatikezindadenapiku-
tarabota etamutilaKosovora
bidali. Hori galbidea da.
Horrelakoetan, gazte askok
delituaegitendute,nahitaeta
bistan,epaiketarajoatekohel-
buruarekin,jakindageroKoso-
von baino aukera gehiago
izango dutela ikastaroak egi-
tekoetahemenbizitzekobai-
mena lortzeko.

Zureustez,zereginbeharda
bada?

Halako zentroetan psiko-
logo bat behar da egunero,
gazteekinharremanestuagoa
lantzeko, eta ez hileanbehin,
orainegitendenbezala.Espe-
rientzia duten hezitzaileak
behar dira: teoria asko duten
tituludun gazteek ez dakite
arazoarinolaheldu.Gainera,
nik egindako lana egiteko
boluntarioaizanbehardalan-
gilea baino gehiago.

Alde onik bizi izan duzu?
Bai, eskerrak, azkenean

lanetikbotabanauteere.Zure
eskuetatikpasadengaztebat
Donostian ikusten duzune-
an eta kontatzen dizunean
lanaduela,drogazeharoalbo-
ratuta duela, pisu bat kon-
partitzen ari dela… Horrek
izugarrizko poza ematen dit.

Gogorra zein betegarria izan da marokoarrekin lan egitea. KARKARA
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Kintopeko Idi Probak
azaroaren 6tik 10era
Aiako idi probak garrantzi
handikoak dira Euskal
Herriko egutegian.
Idi-pare onenak izaten dira
bertan.

Urteroko hitzorduari eutsiz,
Kintopeko Idi Proben zortzi-
garren edizioa jokatuko da
azaroaren 6an, 7an, 9an eta
10ean Aiako Udal Probale-
kuan

PARTE HARTZAILEAK
Azaroaren 6an, ostiralarekin,
egingo da lehen proba. Patxi
Irlarreta errenteriarra Oiar-
tzungo Jose Aburuzaren aur-
kalehiatukoda.Gauhoriizan-
godabi parte hartzaile baka-
rrik izango dituen bakarra.

Hurrengoegunean,larun-
batean,GabrielOdriozolaeta
Zelestino Aburuza oiartzua-
rren eta Ezkio-Itxasoko Igel-
dorenhiruidi-pareakarituko
dira nor baino nor.

Astelehenean, azaroaren
9an, Errenteriako Irarreta
anaiak,LezokoJoseLuisArza-
dun eta Zumarragako Fer-
nando Belarretak hartuko
dute parte.

Azaroaren 10ean, astear-
tearekin, jokatuko da azken
proba. Rafael Irarreta erren-
teriarra, Iñaki Oliden oriota-
rra eta Jesus Garaiar oiar-
tzuarra arituko dira lehian.

Beraz, lau egunetan,
hamaikaidi-parearitukodira
guztira,baina,oraingoanere,
aurreko urtean bezala, ez da
aiarrik izango herriko dema
plazan.

PROBALEKUAN IZANGO DIRA DEMA GUZTIAK, GAUEKO 10ETAN

AIARRIK EZ
Iaz bezala, ez da Aiako idi-
parerik izango deman.Urda-
netako sanmartinetan Izeta-
tarren idiak lehian arituko

badira ere, Aiako dema-pla-
zan ez dira izango.

Dena den, Iñaki Oliden
oriotarra izango da bertan,
ArmendikoArantxaEtxaberen
semea.Olidenekesandigunez
Arzadunen idi-parea indar-
tsu dabil eta azken egunean
arituko direnak ere bai. Bere
idietazgaldetzean,ondodau-
delaesandigu.Azkenlaupro-
bak irabazi ditu Iñakik.

Diru kontuak ere aidean
daude eta apustuetan krisiak
eraginik ez du, jendea gogoz
ari da-eta trabes egiten.

Iñaki Oliden
oriotarra izango da

bertan,
Armendiko

Arantxa Etxaberen
semea

URDANETAKO FESTAK
Bertso afaria
Azaroaren 14an, bertso
afaria egingo da Urdane-
tako frontoian. Burdun-
tzianerretakobetizuarekin
batera sagardoa ere izan-
go da eta Paia, Lizaso eta
Mendiluzebertsolarieketa
IzeretaAlabiertrikitilariek
alaituko dute giroa. Txar-
telak Urdanetako Izarra,
Begoñaeta Izeta taberne-
tan eta Zarauzko Arralde
tabernan eta Azken Por-
tukoOtzarretaharategian
daude salgai 25 eurotan.
Txartelak erosteko azken
eguna azaroaren 8a izan-
go da.

UDALA
Aldi baterako
lan eskaintza
Abendurakokulturetxeko
langile ordezkapena egi-
tekoeskaintzakaleratudu
Udalak. Urte hasieratik
Aian erroldatuta egotea,
langabetua izatea, orde-
nagailua erabiltzen jaki-
tea eta euskaraz hitz egi-
tenetaidaztenjakiteadira
baldintzak. Kultur etxean
emanbehar da izena aza-
roaren5erakoeta langilea
zozketabidez aukeratuko
da azaroaren 10ean,
12:00etan, kultur etxean.

Etxea salgai
Armendi-Gaineko etxea
salgai jarri du Udalak,
153.806,67 eurotan. Aur-
keztukoenarteanzozketa
azaroaren 9an egingo da,
19:00etan, kultur etxean.

LABUR

Iazko kintopeko probako idi parea deman. KARKARA
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Setati, temoso… (II)

Urte hartan elur asko
egin zuen eta, nor-
malean ez bezala,

oilagorugari ibili zenpasean.
Hori Euskadin bakarrik ger-
tatuzen,etaezbesteinon.Eta
zein izan ziren lehenak kexa-
tzen,badakanpoanakotatua
ordainduetahemenehizatzen
ez dakiten ehiztariak.

Kanpoan ehizatu nahi
dutenek ehiza dezatela, eta
hemengoakbakeanutzditza-
tela, zeren hemengo inor ez
da joan hara kontuak eska-
tzera hemen izan ez denean.
Eta han nahiz elurra egin,
nahiz egunez izan, nola arra-
tsaldez ala gauez egiten da
oilagorretan,baina,noski,han
ehizarikezdagoeneanaskok,
eta kontuz! ez dut denek esa-
ten,ezinduteeramanhemen
horrelakorik gertatzea eta
segituan hasi ziren egunka-

rietan eta interneteko foroe-
tan kexatzen. Behin baino
gehiagotan irakurri nuen
hemen ehizean ari zirenak
hiltzaile batzuk zirela zioten
komentarioak.Jakina,hemen
asko botatzen badira hiltzai-
leakdira,bainakanpoanaste-
buruapasaeta27 edo30oila-
gorrekin etortzen den hura,
kalekohizkeranesanda, jaun
eta jabe da.

Kexahoriekikusirik,Foru-

rri zen, aurten ere etorri den
bezala, eta oilagorrak ehiza-
tzeko ere kupoa jarria dago:
gehienez hiru oilagor ehizta-
ribakoitzekoetaeguneko,eta
legez kanpodabilena zigortu
dezatela, baina elurrik ez
dagoenlekuanehizadebeka-
tzeaeta izanzenhegaztipila-
rekin,gainera,horihankasar-
tze larria iruditzen zait.

Aurten kontsolatzeko 15
egun gehiago eman dizkigu-
te ehizean aritzeko, ez dakit
oparitzat ala iraintzat hartu
zerenhegaztiaketorrizirene-
an debekatu eta orain zeinek
ziurtatukodigu15egunhorie-
tanlehengourteanadinaeto-
rriko dela…

Aldundiak ehiza
galarazi egin zuen

elurra zegoela
aitzakiatzat

hartuta.
Gehienok amen

egin genuen

Baina elurrik ez
dagoen lekuan

ehiza
debekatzea…

hori hanka sartze
larria

iruditzen zait JON ANDER AZPIROZ

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

Aldundiakehizagalaraziegin
zuen elurra zegoela aitzakia-
tzat hartuz. Gehienok amen
egin genuen, denok baitaki-
gu elurretan ez dagoela ehi-
zatzerik,bainazergertatuzen
elurra lurmenduta zegoen
lekuetan, bada han ere ehi-
zatzea galarazi zutela. Niri
ondo iruditu zitzaidan elurra
zegoeneanehizadebekatzea,
hori urtero horrela izan da
eta Aldizkari Ofizialean eto-

Ikasle asko
erlijio
klaseetan
Azken urteetan kristau
ikasbidea lantzeko eta lehen
jaunartzerako
prestatzeko, hainbat ume
elkartzen dira astero-astero
Unai Manterola apaizaren
eta Arantxa, Maria Angeles
eta Itziar katekisten ingu-
ruan. Aurten berrogei
haur baino gehiago dituzte
klase horietan eta hemen
ditugu gehienak,
kaskoan bizi direnak eta
Andatzakoak, klasera sartu
aurretik.
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Eraikin hau laugarrena du Orioko Herri Ikastolak, gaur egun dituen eta datozen
urteetan izan ditzakeen beharrak asetzeko adina, printzipioz.
38 urtetako ibilbidean oztopo askori egin behar izan die aurre eta leku falta izan da,
agian, ikasleeek, irakasleek eta gurasoek gehien nabaritu dutena.
Gustura egoteko moduan dira orain.

Ametsak errealitate
bihurtzen omen dira,
Herri Ikastolarenak ere bai

Dantzariek ikastetxe berriaren logoa zabaldu zuten ekitaldiko unea. KARKARA

MIKEL ARANZABAL

DBHrako,eraikinberria
du Orioko Herri Ikas-
tolak eta etengabe

hobetzen jarraitzeko nahian
ikaragarrizko pausoa eman
du horrela.

riei,baina,halaere, lortudute
behar eta nahi zen moduko
egitura egitea. Ez da edono-
lakoa, gainera; teknologia
berriek praktikotasunarekin
etaekologiarekinbateginbai-
tute, eskolak emateko leku
ezinhobeasortuz.Behininau-

guratuta,azkenukituakeman
etabaimenaklortubehardira,
baina azarorako erabiltzen
hastekomoduanizateaespe-
ro dute ikastolakoek.

OriokoIkastolarenametsa
erabat gauzatu dela dirudi,
lan asko egin ondoren.

2001ean hasi eta 8 urtez
garatzen joan den proiektua
izan da DBHko zentroa eta
urriaren25ean,igandearekin,
ireki zuten jendeak ikusteko.

Eraikinaren formakurba-
tuak buruhauste bat baino
gehiago ekarri die teknika-
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Eraikinak685m2kosotoa
du lur azpian, 496m2ko
behesolairua,241m2ko

aterpea eta 624 m2ko beste
hiru solairu, ikasgeletarako.
Jolastokiarekin batuta, 1.625
m2ko azalera hartzen du eta,
guztira,4.182m2koazaleraera-
bilgarria dauka.

Handiegia edo txikiegia
izan,12-16urtebitartekoikas-
leentzatdelakontuanizanda,
ikasteko praktikotasuna eta
ekologiahorrelauztartzeada
garrantzitsuena; batetik, oso
urtenahasiak izatendirelako
DBHkoak, izaera garatzen
hasten baitira eta, bestetik,
orduan jaso behar dituztela-
ko bizitza osoan defendatu-
ko dituzten balioak.

Hori esanda, ezagutu
ditzaguneraikinarenezauga-
rriak eta horrelakoa izatea-
ren arrazoiak:

ARETOA
Lurrazpikosolairuan200per-
tsonentzakoaretoaegindute.
Agenda 21a osatu zenean,
Orion erabilera anitzetarako
espaziobatenbeharraantze-
man zen eta Ikastolak bertan
egitea erabaki zuen. Antzer-
kiak,kontzertuak,hitzaldiak,
erakusketak… denetik egin
daiteke eta Ikastolak herria-
reneskuutzikodu,behardue-
nak erabili dezan. Aldagelak
eta unean uneko emanaldie-
tarakoalmazenaerebaduare-
toak, ikusleentzakokomunaz
gain.

Eskolan erabiltzen diren
materialak gordetzeko soto-
ak, instalazio gelak eta langi-
leentzakoaldagelakerelurraz-
piko solairu horretan daude.

SARRERA
Beheko solairuan dago erai-
kuntzarako sarrera nagusia,
errio aldetik. Sarrera arkupe-
tikegitendaeta,ondoan,are-
torako sarbide independen-
tea egin da, Ikastola itxita
dagoela ere sartu ahal izate-
ko.Kanpoan,bikomunpubli-

ko ere baditu, ikastorduez
kanpoereirekitaegongodire-
nak.

Atetiksartzeanidazkaritza
da ikusten den lehen gauza,
eta harreran bertan bi bide
daude. Ezkerretara, ikasgele-
taraigotzekoedoaretorajais-
teko eskailera eta igogailua
daude eta, eskubian, pasillo
luzebat.Pasillohorretandau-
de fotokopiadora gela, artxi-
boa, irakaslegela, zuzendari-
tzako 3 bulego, bilera gela,
instalazio gela eta komunak;
irakasleenak eta ikasleenak
banatuta. Pasilloaren bukae-
ran, eskailerak daude berriz,
horiek gora egiteko bakarrik,
beheko eskailera aretoko
emergentzia irteera baita.

IKASGELAK
Gainontzeko hiru solairuek
egituraberdinadute:zazpina
gela hego-mendebalderautz
etabarnebideak,eskaileraeta
komunak ipar ekialderuntz.

Lehenengo solairuan,
DBH 1. eta 2. mailarako bina
geladaude,2gelamintegien-
tzako eta laguntza gela bat.

Bigarrensolairuan,DBH3.
eta 4. mailarako bina gela,
informatika gela eta liburu-
tegi-ikasgela.

Hirugarren solairuan,
musika,plastika, informatika
eta teknologiagelak, almaze-
na eta laborategia daude.

EKOLOGIA
Eskailerakgoikoterrazaraera-
maten du eta han urez bete-
takogainadago,piszinadiru-
diena. Euri ura jaso eta eda-
teko ez den beste edozein
gauzetarako erabiliko da ur
hori, esaterako, komunetako
zisternatarakoedotamange-
rarako.

Atikoan, baita ere, 2 eguz-
ki-plaka termiko jarri dira
aldageletako eta harrasketa-
kourberoa eguzkiarenbitar-
tezberotzeko.Pentsatutadute
10 plaka fotoboltaiko ipin-
tzea, eguzkiaren bitartez

ISILA, EPELA ETA ARGIA
Isiltasunak,tenperaturagoxo-
ak eta argiztatze naturalak
ikasteko erosotasunean zen-
bateko garrantzia duen iku-
sirik,berezikizaindudiraetxe
egiterakoan.

Akustikoki gela bakoitza
besteetatik eta barnebidetik
isolatzeko,hormakbi adreilu

argindarra sortzeko.
Horrek guztiak hasieran

inbertsio handia suposatzen
duen arren,luzera dirua
aurrezteaz gain, ukitu peda-
gogikoa eman nahi zaio erai-
kinari berari neurri horiekin,
Ikastolak energia berriztaga-
rriakerabiliz,ekologiarenalde
duen politika adieraziz.

Praktikotasuna eta
ekologia, biak bat
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geruzekin egin dira eta, bien
artean, isolatzailea jarri da.
Gainera,zorumugikorrajarri
da eta, sabaian plaka akusti-
ko aldagarriak ipini dira.

Tenperatura aldetik, zoru
edo pareta guztiak isolatuta
daude, baita kanpoarekin
lotuta daudenak ere.

Kalefakzioaurberokoada

eta solairu bakoitzean kon-
dentsaiozko berogailu bana
dago, energia aurrezteko sis-
temarekin.

Ikasgelak hego-mende-
balderutz kokatuta egotean,
argiztatzenaturalaerabatekoa
da ia; are gehiago, dituzten
leiho handiak kontuan izan-
da.

KOMUNIKAZIO SAREA
Telekomunikazioaldetikgela
bakoitzean datu eta ahotse-
tako bi puntu ditu, proiekto-
rebatetainformatikakobigela
prestatu dira.

Argindarrerako solairu
bakoitzean koadro bat dago,
eta argi guztiak kontsumo
baxukoak dira.

SEGURTASUNA
Suteen aurkarako prestatua
dago, solairu bakoitzeko bi
mangera, emergentziako ilu-
minazioa, alarma sistema,
pultsadoreetaguzti,etaesku-
ko su-itzalgailuak erenonahi
aurki daitezke. Alde banako
eskailereklarrialdietarakoirte-
era funtzioa ere badute.

KARKARA JOSEBA MANTEROLA

PAPEREAN
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Ikastolaren etxe berriak
lagun mordoa bildu zuen
Ekitaldi xumea bezain
hunkigarria izan zen
inauguraziokoa eta ezerk
ezingo zuen bertan
bildutako jendearen
irribarrea aurpegietatik
kendu. Ikastolaren egun
handia izan zen.

AskodiraIkastolaketxeberria-
gatik egin dituen ospakizun
ekitaldiak: Sanpedroetako
triatloia, Benitoren kontzer-
tua, herri kirol festa, Aukeran
dantza taldearen emanaldia,
larunbateko estropada… eta
oso jendetsuak izan dira
denak, herriak Ikastolaren
proiektuanduenkonfiantza-
ren erakusgarri.

Baina urriaren 25ean,
igandearekin, ospatu zena
izan zen, dudarik gabe, egu-
nikhandiena:DBHrako ikas-
tetxe berriaren inaugurazio
eguna.

IKASTOLAN EKITALDIA
11:00etan puntuan hasi zen,
Ikastolakoaretoan, ekitaldia.
38 urteko ibilbidean aritu
direnhainbatpertsonanabar-
men, herriko talde eragileak
etapolitikoak izan zirengon-
bidatuta eta aretoberriabete
eginzen.Ikastolarenhistoriari
etafilosofiarierrepasoaeman
zitzaion bertan, hitzaldi eta
bideoen bidez.

Gero, eraikinaren bisita
gidatua etorri zen, jende
horrentzat bakarrik.

12:00etanhasizen,ordea,
ekitaldi hunkigarriena. Etxe
berriaren inguruan, herritar
mordoabilduzenetahainbat
ikuskizun izan ziren.

Harribildantzataldeaari-
tu zen lehenengo eta, amai-
tzean,etxeberriarenlogotipoa
zabaldu zuten dantzariek,
eraikinaren aurrean. Garbi
geratzen zen mezua, ametsa
zeneko zirriborroa egiazko
bihurtu dela irudikatuz.

ZINTA MOZTU ETA GERO, ETXE BERRIKO ATEAK ZABALDU ZITUZTEN HERRITARRENTZAT

JokinIzagirrekhartuzuen
hitza lehenengo eta, Orioko
Ikastolako lehendakari den
aldetik, Ikastolen publikota-
suna aldarrikatu zuen, giza
eskubideunibertsaletanoina-
rrituta. Jon Redondok hartu
zuen hitza gero, eta txikitan
Ikastolan ikasi zuela gogora-

razi zuen. Eraikinaz baino
gehiago hezkuntzan jaso
beharreko balioez mintzatu
zenalkatea, Ikastolakgaihori
ondo lantzen duela esanaz.
KoldoTellitu Ikastolen elkar-
teko lehendakariahezkuntza
alternatiboenaldejardunzen
hizketan.

Ekitaldia bukatzeko, agu-
rra dantzatu zuten Ander
Errastik eta Maitane Mugi-
kak;EgoitzEizagirrekbertsoa
bota zuen, zinta moztu eta
etxe berriko ateakitxaroten
air zen jendearentzat zabal-
duziren.Kanpoan,bitartean,
hamaiketako ederra eman
zuten eta Botapa batukada
taldearenerritmoekgiroaalai-
tzen jarraitu zuten.

FRONTOIAN BAZKARIA
Egun berezi hori bukatzeko,
herri bazkaria egin zen fron-
toian,14:30eanhasitaetaase-
tu arte jan eta edateko auke-
ra izan zuten.

Laurehun lagun bildu
ziren Ikastolari babesa ema-
teko; 155 haur eta 245 heldu.
Haur horietako asko, eraikin
berriaerabilikodutenlehenak
izango dira.

Mila esker guztioi, bihotz-bihotzez

Lortu dugu guztiok Pozgarria izan da
nahi genuen hura, gure abentura.
boluntario askoren Ikusgarria zuen
arteko batura. lan eta ardura.
Hamaika herritarren Jende guztia pozik,
gogo ta lotura, gu denok gustura.
Ikastola barruko Mila esker guztioi,
elkarlan kultura. zuekin mundura!

ORIOKO HERRI IKASTOLA

Bazkaritan 400 lagun elkartu ziren. KARKARA
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Ikastolaren eraikin
berriak herriari zer
eskainiko dion jakin nahi
izan dugu eta, horretarako,
Jokin Izagirrerekin egon
gara.

Kilometroak izan zen erai-
kina egiteko lehen pausoa,
ezta?

Lehenago ere ikusten zen
anpliatu beharra. 2001ean
egin ziren estimazioen ara-
bera, hamarkadahaubukatu
baino lehenago txiki geratu-
ko ziren orain arteko baliabi-
deaketa,halagertatuda,urte-
akdaramatzagukabituezinik.

Hasierahartan,kiroldegia
Ikastolarentzat behar zuen
lursailean eraiki zen, beraz,
arau-subsidiarioetan, orain
eraiki dugun eremua hartzea
adostu zen Udalarekin.

Horretara iritsita, dirua
behar genuenetaKilometro-
akizanzenhorretarakolehen
pausoa. Baliteke jendeak
orduan izatea, lehenengoz,
eraikinberriarenberri, baina
8 urteko bide luzea izan da.

Kilometroakekezdueraikin
hori egiteko adina ematen.
Nondik atera da dirua?

Eusko Jaurlaritzak diru-
laguntzatarakodeialdiaegiten
duhiruurtetikbehin-edoeta,
azkenekoan, sei hilabeteren-
gatik kanpoan geratu gara.
Horregatik genuen presa
bukatzeko.Orainezdagobes-
tedeialdirik,baina,gobernua
aldatu bada ere, izatea espe-
rodugu, sozialistak lehen ere
hezkuntzakoarduradunzire-
neanizatenbaitziren.Aidean
gaude, beraz.

Horrezgain,Udalakmilioi
bat euro pasatxorekin lagun-
dudiguetagurasoakereaha-
legin handia egiten ari dira
hilerokokuotaneraikinagatik
gehigarriaordainduz,etaItur-
bide kaleko Ikastolaren loka-
lak ere saldubehar izangeni-
tuen.

Zer eskainiko dio eraikin
honek Ikastolari?

Aldaketaketengabeakdira
Ikastolan. Ez eraikin berria-
gatikbakarrik,zerbitzuahobe-
tzeko beharragatik baizik.

DBH eraikuntzaz aldatu-
ta, leku gehiago izango dugu
lehengo instalazioetan. Esa-
terako, dagoeneko bigarren
jangela jarri da martxan eta,
horrela, haurrek otorduetan
behardutenlasaitasunadute,
zaintza berezia eta nerabeek
self-servicemodukozerbaite-
kinaukeratzekoeskubideaeta
autonomia dute.

Jokin Izagirre da gaur egun Ikastolako lehendakaria. KARKARA

Eta herriari?
Beti eskaini dionberdina.

Ikastolakberefilosofianezdu
inoiz izanjabetzaasmorik,ez
da izan erakunde patrimo-
nialistabat,behinereez.Ikas-
tola herritik sortu zen, Orio-
ko herriak sortu zuen eta
herriari zerbitzu ematea du
helburu, kalitatezkohezkun-
tzaeredualternatibobatema-
nez.

Gainera, Orioko Ikastola
zenbait arlotan aintzindari
da, besteak beste, Ikasys
proiektuanpartezuzenaizan
du sorreran, eta aplikazioan
ikastetxe pilotoa izan da.

Zerbitzu publiko kon-
tzeptuhoridainspiratzengai-
tuena. Alde horretatik, guk
dugun guztia herriarentzat
da. Gure instalazioak ez dau-
deitxitaetaedonork,edozein
momentutan, ahal den neu-
rrian, jakina, erabili ditzake.
Etxe berria ere filosofia bera-
rekin jaiotzen da: Ikastola
bezala, herriarena da.

Gurasoak
esfortzu handia
egiten ari dira

hileroko kuotan
eraikinagatik
gehigarria
ordainduz

“Ikastola bezala, ikastetxe
berria herriarentzat egin da”

LEHEN IKASLEAK
24
1971n sortu zen Orioko
ikastola eta lehenengo
eskolak elizako saloian
eman ziren. Sagrario Ola-
etxea lizartzarra izan zen
lehenirakasleaeta24ikas-
lerekin hasi zen. 1985ean
utzi zuen Sagrariok Orio-
ko Ikastola.

EGUNGO IKASLEAK
591
Urtez urte, Orioko Herri
Ikastolako ikaslekopurua
handitzen joan da, gaur
egun dituen 591ra arte.

IKASLE OHIAK
790
Sortu zenetik hezkuntza
eredu ofizialari alternati-
ba izanda Ikastola. Eredu
horrek babes ikaragarria
duherrianetahorrenadie-
razle da iaz arte bertatik
790 ikasle pasa izana.
Oraindaudenekingehitu-
ta 1.381dira guztira.

LANGILEAK
56
OriokoHerriIkastolahan-
dituzjondenheinean,lan-
gilekopuruakeregoraegin
du. Gaur egun 56 langile
aritzen dira egunero;
horietako 49, irakasleak.

KILOMETROAK
120.000
2004an ospatu zen Kilo-
metroak Orion, Itsaso
zahar, olatu berri lelope-
an. Ikastolaren aldeko
jaialdihuraOrioetaZarau-
tzen artean antolatu zen
eta 120.000 inguru lagun
bi ldu zituen. Aurten
Donostian egin den arte,
Oriokoa izan da jende
gehien bildu duena.

ZENBAKITAN JOKIN IZAGIRRE | ORIOKO HERRI IKASTOLAKO LEHENDAKARIA
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NIRE HONETAN

Gogoan al duzue Burt
Lancasterrek nola
estutzen zituen begi

zulatzaile haiek zigarroari
kea tiraka ateratzen zion
bitartean? Greta Garboren
pose limurtzailea, zigarroa
margotutako ezpainetara
hurbiltzen zuenean,
begirada esanguratsua
guregana bidaltzen ari zela?

Gaur egun,
ukitu-ezineko baztertuak
lantokiko atarian elkartzen
ditugu, droga zainetan sartu
beharrean. Haientzat ez da
azukrez egindako gozokiak
edota kolesterolez betetako
opilak erosteko makina
duen gelarik. Ez. Begibistan
jarri ditugu, gizartearen
legenardun moduan:
aurreko planoan, hotzak
jota, bekatuaren
protagonistak.

Aurreikusten al duzue
ongizatea hain estimatua
duen gizartea datorren
urtean leku publikoetan
erretzea debekatzen den
irudi panoramikoa?
Hautsontzi egokiak bost
metrotik bost metrotara
atari eta kale guztietan?

Hara pelikula: pozoiaz
betetako paperezko
makarroiak nonahi;
zigarro-punta putzuak hona
eta hara, haizeak eramanda.
Eta haur txiki batek punta
horietako bat ahoan duela,
estututako begi
esanguratsuak, nikotinaren
mingotsak malkoz beteta.

The end.

Begirada
esanguratsua

PAT COWIE

Izan pirata!

Beatles-en Help! kanta
mitikoa (eta, noski,
atzointernetetik jaitsi

nuena) irrati-kasetean dut
entzungai eta…kasualitatea!
Laguntza pixka bat eskertu-
ko nuke iritzi artikulu hau
osatzearren, ideiak aspal-
dian nahiko geldo baitauz-
kat; ikasturtea hasi zenetik.
Lagun asko irrikitan daude,
lehenago eginiko iritziaren
antzera polemika sortuko
duen zerbait idatziko duda-
lakoan;besteak, lehengoko-
arekin ez oso gustura, Hi
oaingonezaipasae!etanik…
nik ez dakit argi utzi nuen
OKK-k arrazoi duela eta
asmatu zuela izena aukera-
tzerakoan. Herri hau kaka
bat da, eta ez dut uste ordu-
tik ezer aldatudenik.Orain-
dik ere Orio kaka bat da, eta
ez edonolako kaka bat, gaz-
tetxerik gabeko kaka bat.

Baina ez da ez gaztetxe-
aren kontua gaurkoan kriti-
katunahidudana,eztaherri
honi darion kiratsa.

Berri Txarrak-ek, inoiz
izan den euskal rock talde
entzutetsuenak, kaleratu
berri du Payola, seigarren
diskoa, eta merkatura irten
zenlehenengoastean,Espai-
niakosalduenetarikobatizan
zen.Tituluaketadiskakoro-
korrean gaur egun musika-
gintzan dagoen saldukeria-
ri egiten dio kritika eta hori
da,hainzuzen,nikhonaeka-
rri nahi dudana gutxi gora-
behera.

Bada SGAE (Sociedad
General de Autores y Edito-
res)izenekoelkartebatEspai-

nian (beste lekuetan beste
izen bat duena), diskoen,
musikarien,abestien…esku-
bideak zehazten eta berma-
tzen dituena. Horregatik,

elkarte horrek, musikarien
irabazien ehuneko zehatz
bat eskuratzen du.

Bada, ordea, horren aur-
kakomugimendua,baiEus-
kal Herrian eta baita mun-
duan ere: Underground
mugimendua.

Duela bi aste Galizian
jotzen izan berri naiz, eta ez
dutdirurik jaso (soilik sarre-
ren dirua; 3 euro baino
gutxiago kontzertuko) eta
gutxiago jaso du horregatik
SGAEk.Bainadiruakedonor
aberastu dezakeena baino
gehiagoaberastunaukultu-
ralki eta pertsonalki hango
egonaldiak.Etahortandatza
Undergrounda,hartu-eman
kulturalean,hartu-emankul-
tural aske eta doakoan;kul-
tura librea baita herriaren
oinarria eta bizitza, kultura
libreakezereskatugabeasko
ematen duelako.

Horregatiketabestehain-
bat arrazoiengatik jaitsi,
kopiatu,elkarbanatu…ahal
duzuen musika, edo beste-
lako espresio artistiko mota
guztiak. Adierazpenak inoiz
ezbaitu inoraberasteko itu-
rria izan behar. Horrela, eta
ezbestemodura,hazikobai-
garapertsonaetaherribeza-
la.

Eta lasai, Bisbalek beste-
la ere izango du eta Marbe-
llan txaleta, kontzertuak
sarrerako 60 euro kobratuz.

Beraz badakizue, izan
pirata!

EtaBisbal,ezdaezerper-
tsonala,bainahiztegiakdio-
en bezala: You´ll neverwalk
alone!

Baina ez da ez
gaztetxearen

kontua gaurkoan
kritikatu nahi

dudana, ezta herri
honi darion
kiratsa ere

Jaitsi, kopiatu,
elkarbanatu…
ahal duzuen
musika, edo
bestelako

espresio artistiko
mota guztiak

EÑAUT MARTÍ

UNDERGROUND MUSIKARIA

ADARRETATIK HELDUTA
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Adiorik ez, gero arte

Orri zuriaren aurrean
jarri naiz iritzi artiku-
lu hau idazteko prest

eta, gutxitan bezala, ez dakit
nolahasi.2008koudanPatxik
hots egin eta moila bazterre-
tikatalean idaztekoproposa-
tu zidanean, herriko gaien

inguruan idazteko aukera
polita izango zela iruditu
zitzaidan.Askotanmementoa
iristen denean, ordea, per-
tsonoi kostatu egiten zaigu
benetan pentsatzen duguna
jendaurrean adieraztea, ger-
tuko gaiez ari garenean batik
bat.

Buruari bueltak ematen
hasi naiz, zeri buruz jardun
naitekeen pentsatuz; astele-
hena da eta atzo inauguratu
zuten Ikastolaren eraikin
berriaren inguruan jardutea
bururatu zait hasierabatean.
Baina ondo pentsatu dut, ez
nuke nahi inork gaizki har-
tzerik, esandiot nire buruari.
Izan ere, Orion bada gai bat
politika bera baino kontu
gehiagorekin jorratu behar
dena,ikastetxeena,hainzuzen
ere.

Aurreko gaia guztiz baz-

AIORA LARRAÑAGA

MOILA BAZTERRETIK

tertu ondoren, Iñaki Gurru-
txaga bertsolaria zoriontzea
ere etorri zait burura, Euskal
Herriko Bertsolari Txapelke-
tako final erdietarako sailka-
tzea lortubaitu.Halaere…ez
daniretzatgairikaproposena,
ezergutxibaitakitnikbertso-
laritzari buruz. Beraz, hanka
sartzerenbateginbainolehen,
hobe buruari beste buelta
batzuk ematea.

Guztiz etsita artikulua
bukatzeko zenbat hitz gera-
tzen zaizkidan begiratu eta
konturatunaiz,amaitzenhas-
tea komeni dela. Ez zait gus-
tatzenniriadioesatea,nahia-
go izaten dut gero arte alai
batekin agurtzea. Beraz,
hemendik aurrera txoko
honetanelkarrenberri jakin-
goezdugunez,eskerrakeman
nahidizkietorainartenireiri-
tzi artikuluak irakurri dituz-

Ikastolaren eraikin
berriaren inguruan
jardutea bururatu

zait hasiera
batean, baina

Orion bada gai bat
politika bera baino

kontu
gehiagorekin

jorratu behar dena,
ikastetxeena hain

zuzen ere

ten guztiei.
KARKARAkoeieremilaesker,

nahi izan dudan arte nire
burutapen eta iritziak konta-
tzeko lekutxo hau utzi dida-
telako.
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Sarituari bisitan

Francoren garaian ba
omen zen Plus Ultra
izeneko sari bat. Ume

eredugarriei ematen
zitzaien eta Iñake Irastorzak
eskuratu zuen berea,
nerabea zela, familiaren
kargu egin zelako; ama oso
gaixo zuenean, lehendabizi,
eta hil zenean, gero.

Argazkia, Itxaspe
ondoan ateratakoa dela
esan digu Joxe Manuel
Urkizuk. Iñakerekin
daudenak eskolatik atera

eta bisitan argazkia
ateratzera joanak zirenak
dira: garai hartan halakoak
egin behar izaten baitziren.
Argazkia, 1967koa da.
Iñakek 12 urte zituela jaso
zuen eta saria.

Hauek dira agertzen
direnak goiko ezker aldetik
hasita: M. Lertxundi,
ezezaguna, A. Flores,
ezezaguna, J. A. Iturain,
J. I. Gurrutxaga, V. Gonzalez,
E. Escudero, A. Avila,
C. Caballero, C. Fernandez,

J. M. Miralles,
J. A. Garmendia, J. I. Uranga,
J. Egibar, J. M. Urkizu,
P. Casado, I. Irastorza
–Iñakeren anaia–,
A. Esnal, E. Caballero,
Iñake eta, aurrean hartuta,
R. Irastorza.

Jakin dugunez, piper
egin zuen bat edo beste ba
omen da, argazkian agertu
behar eta ez dagoena.

ARGAZKIA: ARTXIBOA

INFORMAZIOA: J. M. URKIZU

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

Aspaldidanik hasi
ginen nabaritzen
ikastola berri bat

beharko genuela. Urteak
pasatzen ziren eta oraindik
lehen bezala jarraitzen
genuen, lehengo urtean
ikastolako eraikin berria
egiten hasi ziren arte.

Orain noiz bukatuko
zain gaude, baina, esaten
digutenez, urtarrilean han
ikasten izango gara. Hala
ere, inagurazioa urrian
izango da eta ospatzeko
egun hori baino lehen ere
beste ekitaldi batzuk izan
dira eta izango dira.
Horietako batzuk, irailaren
19ko eskubaloi partidak,
26ko futbol partida, herri
kiroletan errekorra, eta
Aukeran dantza taldearen
emanaldia dira.

Horrenbestez, iruditzen
zait eraikin berriak merezi
dituen bezalako ekitaldiak
prestatu direla eta, gainera,
azken urteetan falta zaigun
lasaitasuna ere ekarriko
digula.

Ikastola
berria

IMANOL AIESTARAN |

DBH 4. MAILA

Aurtengo maiatzean
Anjel Lertxundi KAR-
KARArako elkarrizke-

tatzera joan ginenean (san-
pedroetako zenbakian argi-
taratu zen gero elkarrizketa
hori), Bilbotik etorri berria
harrapatu genuen; Zorion
perfektuafilmarenpasepri-
batua ikustetikzetorreneta,
orduanesanzigunez,txukun,
oso txukun egindako lana
iruditu zitzaion, euskaraz
egindakofilmenartean,one-
netakoa. Irailean ikusi nuen
nik, Donostiako zinemaldi-
koaurkezpenofizialeaneta,
oraingoanere,ezindiotarra-

zoirik kendu Anjeli: euska-
razko zinemagintzak dau-
kan ibilbide laburrean gutxi
dira Zorion perfektuaren
mailara iristendirenfilmak.
-Tasunugariditu(ondojosi-
tako gidoia, denboran jau-
ziak ematen dituena, baina
erraz segitzen dena; Euskal
Herriko orain dela 25 urte-
ko egoera ederki jasotzen
du; euskara naturalez egin-
dako elkarrizketak ditu,
sinesgarriak…) eta -keria
gutxi (Ane Igartiburukondo
egiten badu ere, beste akto-
re batzuen lana ez da maila
berekoa; soinuaren kalita-

tea kaskarra da momentu
batzuetan…).

Orohar,esangonukeJabi
Elortegi zuzendariak, film
honen bidez, koska bat igo
duelaeuskalzinemarenkali-
tate maila eta, aurrerantze-
an egingo diren lanetarako,
erreferentzia ezinbesteko
bihurtu dela dagoeneko.

JABIER ZABALETA

Ane Igatibuzu Zorion perfektua filmako 10. eszenan. ZINEMALDIA

Zorion perfektua:
koska bat gorago
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Herriko jaiak
santuaren
egunaren bezperan
hasten dira, baina
aurten larunbatean
tokatzen da San
Nikolas bezpera.
Gazteek eta
tabernariek
ostirala ere festa
egun izatea nahi
dute.

ZER IRUDITUKO
LITZAIZUKE
SANIKOLASAK
ABENDUAREN
LAUAN HASTEA,
AURTEN?

Erantzun iezaiozu
galderari
www.karkara.com
webgunean eta
emaitza azaroaren
27an argitaratuko
dugu,
269. Karkaran.

INKESTA ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Ohiko Udalbatzarra
izan arren, ez-ohiko
egoera bizi izan zen
urriaren 27ko bilkuran.

Sei gai ziren
bozkatzekoak eta, hala
ere, hiru mozio gehiago
ere erabaki zituzten.

Ez zen hori izan
plenoko gertaera arraro
bakarra, izan ere, gai
asko aho batez onartu
zituzten eta, horrela ez
zenean, lasai eta
edukazioz hitz egin
zuten saio guztian.

Bukaeran, gainera,
zaborra gaika eta atez
ate biltzearen aldeko
mozioa irakurri zen eta
alkateak lasai jardun
zuen bertaratutakoekin
hizketan.

Politikan,
errespetuaren bidea
ezagutu dutela dirudi;
zorionak.

Orioko
Udalbatzarrari

Uthe Galiza tour ‘09
A zer sorpresa eman diguna Uthe musika talde oriotarrak.
Orioko gazteak hemen haien musika entzuteko irrikaz eta,
ezer esan gabe, hara non joan zaizkigun Galiziaraino
jotzera, lehen kontzertua etxean eman beharrean.

Ea sanikolasetan-edo, zer nolako artea duten ikusteko
aukerarik badugun.

Bide batez, urte askoan Eñauti –argazkian hortzak estu-
tzen ari dena–, azaroaren 4an 19 urte egingo baititu.

?
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• MarkelPeñaArabaolaza,
Orion, urriaren 18an.

• Inmaculada Arruti
Azpiroz, Orion, urriaren
20an. 45 urte.
• Mertxe Azpiroz
Lertxundi, Aian, urriaren
19an. 80 urte.
• Joxe Zubillaga Artola,
Orion, urriaren 16an. 57
urte.
• Jesusa Iturri Etxabe,
Orion, urriaren 14an. 82
urte.

EZKONDUTAKOAK

• Ez da ezkontzarik egon.

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

943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

Orio hedaduraz txikia
da, kilometro koadro
gutxi ditu. Hala ere,

zenbatoriotarotedagoherria-
ren mugetan dauden Saiko-
laraedoMollarrirasekulaaile-
gatu gabeak? historiaz bete-
tako bi txoko horiek bertatik
bertara inoiz ikusi gabeak?

Mollarri, berriz,Zarauzko
itsasertzean dago, muga Aia-
rekinegitenduela,Oriotikoso
gertu;gurearrantzaleekUmi-
llarri deitzen diote. Mollarri:
Moila-harri. Zer historia gor-
detzendumoilaizanzenharri
eder horrek? Erantzuna
Zarauzkokulturetxeandago-
en erakusketak ematen du,
Euskal Herriko itsasertzeko
zama-lekuenerakusketak.XX.
mendearen hasieran garran-
tzi handia izan zuten zama-

lekuhoriek, industrializazio-
aren garaian. Euskal Herrian
Mollarrikoa bezalako 29
zama-leku egon ziren. Haie-
tan ontziratzen zuten burdin
meaitsasozIngalaterraraera-
mateko. Minerala Mollarri-
raino ekartzeko airezko
garraio sistema bat eraiki
zuten,11kilometroluzezena.
Txirrikabatetikzintzilik,eskia-
tzaileak bezala, iristen zen
mineralakaxoihandibatzue-
tan itsasora, Andazarrateko
meatzeetatikabiatueta,Aian
barrena, Orioko Gainetik
pasatuta.Espainiakoluzeena
zen; seguru asko, Europako
luzeena. Mollarrik 15 urte
iraun zuen lanean, 1909tik
1924ra. Gero, urte askotako
lozorroan erori zen. Orain
berreskuratzen ari dira, kul-

tur ondasun moduan.
Mollarrik badu historia.

Orainistorioasmatubatbehar
du, kondaira bat, historia
borobiltzeko,Oskorrirenkan-
tukobertsoekBermeokoGaz-
telugatxeko arrokari eman
ziotenarentankerakoa:enba-
taitzelakGaztelugatxenuntzi
ederbatzuenhondatzen,eus-
kaldunontzat barruan altxor
handiakeizekartzan….Kon-
daira on batek gehiago egin-
go luke Mollarriren oroime-
nerako, han ontziratutako
mea-harri guztien historiak
baino.

Ez litzateke gai txarra,
Zarauzko, Aiako edo Orioko
norbaitek heltzeko. Mollarri-
rikondairafaltazaio;etaOrio-
ko Aranarriri, zer?

IÑAKI ITURAIN

Mollarrin ontziratzen zuten Andazarratetik ekarritako minerala Ingalaterrara eramateko. PAISAJES ESPAÑOLES SA

Mollarri: historia eta kondairaira
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“Kontzientzia lasai daukagu
sinatu gabe jarraitzeko ere”
Egoera latza ari dira
pasatzen Gerardo eta Josu,
Ingemarretik kaleratutako
20 langileen artean
baitaude, beste bost
oriotarrekin batera.
Mugagabeko greba
bukatu duten egun berean
harrapatu ditugu, eta ez
daude oso aldarte onean.

Nola gertatu dira gauzak?
Egun batetik bestera.

Bagenekien Galiziako Inge-
marren ere kaleraketak izan
zirela eta gurean ere, hilabe-
te baten barruan, izan zitez-
keela komentatzen genuen
langileon artean. Azkenean,
hilabete eta erdira heldu zen
notizia, burofaxez, jendea
oporretan zela.

Ondo pentsatuta zuten
dena, izan ere, kaleraketaren
berri jasotzendenunetikaste-
bete izaten da erreklamazio-
etarako eta, gainera, irailera
artelangileaskokezerezzekie-
nez, ez zen mobilizaziorik
antolatzeko aukerarik egon.

Krisiak eragindako EEE
famatu horietakoren bat?

Baita zera ere, hori izan
balitz, sikiera… Produkzioa
jaitsi zela alegatu eta, horre-
la, langileon%10kaleradeza-
kete inork kargu hartu gabe.
Ehunekobederatzikomapiko
kaleratu dute.

Zenbatlangilekaleratudituz-
te?

Lehenengo ,hirukaleratu
zituzten,berekinakordiobate-
ra iritsita eta, gero,hogei, tar-
tean Orioko zazpi, gu barne.
Gu biok 10-11 urte genera-
matzan enpresan, beste
batzuk 12, 13, 8… ofizinako-
ek, esaterako, 18.

Zenbat iraun du grebak?
Asanblea egin genuen eta

dena sindikatuek aholkatu

GERARDO AZKUE ETA JOSU SUKIA | INGEMARRETIK KALERATUAK

bezala egin zen. Lehenengo
astean,egunbatekolanuztea
egingenuen;bigarrenastean,
bikoa; hirugarrenean, hiru-
koa eta, egoerak berdinean
jarraitzen zuela ikusita, bes-
te asanblada deitu eta greba
mugagabea egitea erabaki
zen, gaur bukatutzat eman

den arte. Guztira, hilabete
osoa, irailaren 22an hasi eta
urriaren 23ra arte.

Bainagrebabukatzekoados
jarri zarete?

Batzuk bai, gu ez. Lehe-
nengo, gehienez, urteko 20
eguneko jornala jasotzea

“Notizia,
burofaxez, jendea

oporretan zela
heldu zen. Ondo
pentsatuta zuten
dena, erreakzioak

gutxitzeko”

“ELAk galtzak jaitsi
ditu eta ez du

berean
sindikatutako

langile
kalearatuagatik

borrokatu”

eskainiziguten,indemnizazio
gisa. Abokatuekin kontsulta-
tu eta ez sinatzeko esan zigu-
ten.Gero, jolaseanarituziren,
bati 35 egun eskaini, bestea-
ri 37, beste batzuei gutxia-
go… lana mantentzen zute-
nentzakourtebeteko lanber-
mea eska in tzen zuten
lehenengo, gero sei hilabete,
sindikatuek bi urte eskatzen
zituzten…eta,azkenean,tar-
teko tratu bat egin zuten: 15
hilabete. Baina tranpa zuen;
kaleratuok berek ezarritako
indemnizazioa sinatu behar
genuen.Langileakberrizhar-
tzea eskatzen zuen asanble-
ak eta ez zen proposamena
onartu,beraz,lanuzteakaurre-
ra jarraitu zuen.

Baina greba bukatu da.
Bilera egin genuen berriz

atzoeta,gehiengoakhalaere-
bakita, berriz lanean hastea
erabaki zen. Ulertzekoa da,
egoera gogorrabaita etabizi-
tzanaurreraeginbeharrabai-
tago. Guk, hala ere, sinatu
gabe jarraitzen dugu, ofizi-
netako beste birekin batera,
etakontzientziagarbidauka-
gu sinatu gabe jarraitzeko.
Epaileak erabaki beharko du
kaleratzea legezkoa den eta,
sententzianuluabada,berriz
hartzeaeregertadaiteke,bai-
naosozailada, legeakenpre-
sarientzat egiten dituzte-eta.

Zerbait badaukazue gaine-
ratzeko?

Aldebatetik,eskerrikasko
Orioko herriari, borrokan
ginen bitartean zozketa bat
egin baikenuen eta oso eran-
tzun ona izan baitzuen jen-
dartean.Bestalde,etaargiutzi
nahi dugu, lotsagarria irudi-
tzen zaigu kaleratuen artean
ELAn sindikatutako bakarra-
gatik –Gerardogatik– sindi-
katuak borrokatu ez izana,
galtzak jaitsi baitituzte.

Gerardo eta Josuz gain beste bost oriotar ere kaleratu dituzte Ingemarren. KARKARA
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ILEA Itsasgora Itsabehera Ilargia
30 01:54 eta 14:06 07:56 eta 20:17
31 02:30 eta 14:44 08:33 eta 20:51
01 03:03 eta 15:19 09:07 eta 21:24
02 03:36 eta 15:55 09:42 eta 21:58
03 04:11 eta 16:32 10:18 eta 22:34
04 04:47 eta 17:12 10:57 eta 23:12
05 05:26 eta 17:55 11:39 eta 23:54
06 06:09 eta 18:43 12:26 eta _____
07 06:59 eta 19:38 00:41 eta 13:19
08 07:59 eta 20:44 01:35 eta 14:20
09 09:11 eta 22:03 02:39 eta 15:33
10 10:31 eta 23:24 03:55 eta 16:52
11 11:49 eta _____ 05:14 eta 18:05
12 00:32 eta 15:55 06:25 eta 19:07
13 01:28 eta 13:51 07:24 eta 19:58
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URRIA/AZAROA
30ean, G. Artiñano.
31n eta 1ean, Azaladegi.
02an, Larrañaga.
03an, Mutiozabal.
04an, Etxeberria.
05ean, Iriarte.
6an, Azaldegi.
6tik 13ra, Lasa.
14an eta 15ean, Iriarte.

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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Orion, azaroaren 9tik 30era, Tomas Esnaolaren, Iñaki
Astiazaranen, Juan Luis Mendizabalen eta Manu
Urbietaren pintura eta eskultura erakusketa izango
da, kultur etxean.

Azaroaren 6an, ostiralarekin, inaugurazio
ekitaldia egingo da, 19:00etan, eta, artistekin batera,
Egunsenti otxoteak ere parte hartuko du.

Pintura eta eskultura

ELKARRETARATZEA
Orion, urriaren 30ean,

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

GIZA PROBA
Aian, urriaren 31n,

Aiztondo-Oarso taldea
Ibarra-Zestoa-Oiartzun
taldearen kontra. 4.000
euroko apustua. 22:00etan,
probalekuan.

ERROMERIA
Aian, azaroaren 1ean, Izer

eta Alabier trikitilariekin
erromeria Andatzako
erromeri elkarteak
antolatuta. 18:30etik
21:30era, Andatza auzoan.

ZERGAK
Aian ura eta zaborra

kobratuko dute, 2009ko
hirugarren hiruhilabetekoa.
Azaroaren 2tik abenduaren
5era.

ASANBLEA
Orion, azaroaren 4an,

herriko koadrilen arteko
asanblea, OKK-k deituta.
19:00etan, kultur etxean.
Gaia: Sanikolasak.

IRTEERAK
Urriaren 31n, Aranzadik

antolatuta, Orioko Antilla
hondartza eta Santioko
padurarako flora eta

landaredia ezagutzeko
bisita gidatua.

Azaroaren 15ean,
Ondarroa-Lekeitio txangoa
Talai Mendik antolatuta.
Izen ematea Lore eta
Uranga burdindegietan;
azaroaren 13a baino
lehenago.

HAZI BANAKETA
Orion, azaroaren 7an,

Landare eta zuhaitzen hazi
banaketa. 11:00etatik
14:00etara, Herriko Plazan,
Herrio natur taldeak
antolatuta.

SILO BOLAK
Aian, azaroaren 10ean.

Zerbitzuaren inguruko
informazioa jasotzeko
Urkomera deitu:
943 81 65 00; edo bertako
Igorrekin hitz egin.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, azaroaren 11n

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

BATZARRA
Orion, azaroaren 13an,

Orioko Arraunketa
Elkartearen urteko batzar
nagusia. 18:30ean, kultur
etxean. Segidan, ezohiko
batzarra, junta berria
aukeratzeko.

PODOLOGIA
Aian, azaroaren 14an.

Ordua hartzeko udaletxean
eman behar da izena.

KONTZERTUA
Azpetian, urriaren 31n,

Arrautz Ustelak talde
oriotarraren kontzertua
Jonny Gerriweltekin.
Txarrantxa tabernan.

Azaroaren 25ean,
Arantzazura irteera
Zaharren Babes Lekuak
antolatuta. Txartelak,
azaroaren 10ean,
16:00etatik 18:00etara,
Zaharren Babes Lekuan.
Eskurtsioaren prezioa:
30 euro.

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

Iragarkietarako
txokoa

txandalaren txaketa
(umeena) galdu dut Eusko
Gudari kalea eta musika
eskola tartean. 650 651 613

Kate bat aurkitu dut
Sarasua atzeko
zaborrontzian. E-L. 25-9-92.
650 651 613.

LAN BILA
Familia edota edadetuak

zainduko nituzke gau eta
egun. Eskarmentua badut.
Tf: 686 042 732.

Ekitaldietako estrukturak
jartzen eta auto pilotuetako
gidaritzan esperientzia dut
eta lan bila nabil. Berehala
hasteko. Tf: 634 872 383

Geriatrian titulatua naiz

eta edadetuak, haurrak…
zainduko nituzke.
Zainketan esperientzia dut
eta badakit sukaldean ere.
Tf: 639 409 421.

Etxeko lanak egiteko
emakume eskarmentuduna.
637 905 695 (Celestine).
Edadetuak zainduko

nituzke arratsalde eta
asteburuetan.
Eskarmentuduna.
600 745 686.

Ingenieritza teknikoko
ikasketak eginak ditut eta
banakako eskolak emango
nituzke LH, DBH eta
batxilergoko ikasleentzat.
Deitu: 608 164 971.

Erizain laguntzaile eta

AZOKA

GALDUTAKOAK
Umearen urrezko katea

galdu dut. Izena eta jaiotze
data jartzen ditu: Eneko,
23-06-98. Norbaitek
aurkituz gero deitu.
943 83 39 20 (Goxoki).

Hannah Montana

geriatrian titulatua naiz.
Edadetuak zainduko
nituzke. Eskarmentuduna.
663 914 329 (Kristina).

Edozein lan hartuko nuke:
639 409 421.

ALOKAIRUA
Pisu estreinatu gabea dut

alokatzeko Armendigainen,
Aian. 3 logela, bi bainu gela,
garajea… 629 680 410.

SALGAI
Etxe berria salgai Goiko-

kalean. Bi logela gehi bestea
duplexean. Sukalde osatua,
horma-barruko armairuak
eta igogailua. 276.000 euro.
653 742 576 (Karmele).
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