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KARKARAk ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen edota
iritzien erantzukizunik.

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

IÑAKI GURRUTXAGAK ANOETAKO BELODROMOAN AZAROAREN 29AN ABESTUTAKO BERTSOAK

1
Astean behin edo bitan
etortzen naiz Madrilera,
beren gisan egin zuten
Audientzi Nazionalera.
Sartu aurretik esperantza
ta bueltan sarri galera.
Auzipetu gutxi datoz
gero nerekin kalera.
Hala ere intentzio
osoz ahalegintzen gera.
Baina intentzioz soilik
ezin da bete kartera.
Falta ditut mila datu,
sumarioko papera…
eta kasu bat ezin da
hola eraman aurrera.

2
Hain krudela ezpalitza
ze nolako komeria!
Hala ere guretzako
bihurtu da tragedia.
Azken auzipetu honi
atera nahi aurpegia,
baina berriz ere busti
zait eskuineko begia.
Espetxe prebentiboan
pasata bi urte ia,
hasi eta bukatu da
epaiketan lantegia.
Bat’e entzute eztuena
hori da entzutegia
ta beraien gezurrekin
eraiki dute egia.

3
Epailearen jarduna
nolako hipokresia,
hitz bakoitza geure kontra
etorri ohi den gezia.
Gure kontra egin dute
hain tribunal berezia
eta beraien hitzetan
askok ondomerezia.
Abokatua naiz neurez,
bide onean hezia,
baina holakotan zer da
izatez abogazia?
Esperantza gerorako
badaukat hazi-hazia,
legeak baztertu eta
egitea justizia.

Abokatuaren lanak

GALDER IZAGIRRE

PUBLIZITATE PREZIOAK

IRAGARKIA ALERO JARRITA
Modulu bat ............................................... 12,00 €
Bi modulu .................................................. 24,00 €
Hiru modulu .............................................. 36,00 €
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Sei modulu ................................................ 72,00 €
Zortzi modulu............................................ 96,00 €
Orrialde erdia .......................................... 120,00 €
Orrialde osoa........................................... 204,00 €

IRAGARKIA BEHIN JARRITA
Modulu bat................................................ 16,00 €
Bi modulu .................................................. 31,00 €
Hiru modulu .............................................. 47,00 €
Lau modulu ............................................... 64,00 €
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Zortzi modulu.......................................... 127,00 €
Orrialde erdia .......................................... 174,00 €
Orrialde osoa........................................... 306,00 €
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Prezio hauei BEZa gehituko zaie

270. karkara:Karkara bikoitia  14/1/10  10:52  Página 3



GUTUNAK04 2009ko abenduaren 18a | KARKARA

Beti da garaia
Gogoanizanbetidelagaraia…
garaia da maitatzeko eta
jasotzeko,

garaia da aldatzeko eta
onartzeko,

garaia da berriro hasteko eta
abiatzeko,

garaia da berpizteko eta
itxaropena izateko,

garaia da konprometitzeko
eta parte hartzeko,

garaia da, alegia, bizitzeko.
HERRITAR BAT

Eskerrik asko
Orionere,bestehainbatherri-
tan bezala, Egunkariaren
AldekoBatzordeaosatudugu,
Egunkariaauziasalatzekoeta
auzipetuei babesa eta lagun-
tza esakintzeko.
San Nikolas jaietan Txos-

na Batzordean parte hartu
genuen. Aste honetan kon-
tzentrazioa egin dugu eta
larunbathonetanmanifesta-
ziorajoangogara.Lerrohauen
bitartez eskerrak eman nahi
dizkiegu musu truk Euskal-
dunonEgunkariarenaldelan
egin duten guztiei, lanerako
prest agertu direnei eta eki-
taldietan gogoz parte hartu
dutenei.
Egunkaria auziaren bide-

gabekeriaezdaamaitu.Egun-

kariaren itxierak jada ez du
atzera bueltarik, baina injus-
tizia are handiagoa izan dai-
teke oraindik.
Aste honetan bertan hasi

daEgunkariarensortzaileeta
bultzatzaileenkontrakoepai-
keta Espainiako Auzitegi
Nazionalean. Urtarrilean
jarraitukodu.Zuenlaguntza-
ren premia izaten jarraituko
dugu, beraz.
Egunkaria libre!
Auzipetuak libre!

EGUNKARIAREN ALDEKO

BATZORDEA

Sanikolasen
balorazioa
Txosna batzordekoek aben-
duaren14anegingenuenSan
Nikolasjaiakbaloratzekobile-
ra eta atera genituenondorio
nagusiak hauek dira:
1.- Edalontzi berrerabil-

garrienkontuaridagokionez,
ahal genuen guztia egin
genuen diru-itzulketak ondo
eramateko, baina sistema
berria da guretzat ere eta,
sanikolasetan jende asko
dabilenez, ezin izan genuen
nahi bezala gestionatu.
Hondakinak denon ardu-

radirelaargidaukagu,etapix-
kanakafestetansortzendiren
hondakinak gutxitzen joan
beharduguetaohiturakhobe-
tu.

2.- Jakindugusanikolase-
tangarbitzailebaterasotuaeta
zauritua izan zela plazan.
Txosnabatzordekoekjaiherri-
koien alde egiten dugu eta
inolaz ere ez dugu onartzen
horrelako erasorik. Parranda
osasuntsuak eta naturalak
nahidituguetahorrelakojoka-
bideek gure mespretxu osoa
dute. Bazterrak txikitzen ari-
tzen direnentzat ere berdin
balio du gure mezu honek.
3.- Jaietan ikaragarri pila

entzundugueuskarazetaoso
gutxi izan dira tragoa beste
hizkuntzaren batean eskatu
digutenak. Zorionak eta segi
horrela: Euskal Herrian eus-
karaz!
Ondorio gehiago ere ate-

ragenituen,bainahorieklehe-
nengo Udalarekin hitz egin
beharrekoakdira;beraz,sani-
kolasen balorazio orokorra
eginosteanjakinarazikoditu-
gu.

TXOSNA BATZORDEA

(EGUNKARIAREN ALDEKO

BATZORDEA, ERRAUSTEGIAREN

KONTRAKO TALDEA, ETXERAT,

HARRIBIL, ORIOKO HERRI

IKASTOLA, OKK, XALTXERAK ETA

TXURRUMUSKI)

Erregeak datoz!
Kaixo, haur eta gazteak.

Urtero bezala, Erregeei ongi
etorria egiteko panderoak,

danborraketabarrikakastin-
du behar dira. Horretarako,
abenduaren18an,19:00etan,
Ikastolakopergolan,6urtetik
gorakoei izena hartuko zaie
eta lehenentseguaabendua-
ren 21ean, 19:00etan, izango
da.
Antolaketan parte hartu

nahi duten guraso eta herri-
tar guztiei ere deia zabaltzen
diegu.
Bestalde,jaiotza,kantueta

jantzien lehiaketa Ikastolako
pergolan egingo da aben-
duaren 30ean, 17:00etatik
aurrera. Polita izango litzate-
keabenduaren24anarratsal-
dez jaiotzarekin kalez kale
ibiltzen diren taldeak bertan
parte hartzea.

TALAI MENDI M.A.

Eskerrik asko!
Aurtengo jaietan KARKARAk
bota du txupinazoa. Ekital-
dian Udalak, herriaren ize-
nean,Errikotxiakoekosatu-
tako bertso polit hau eskai-
ni zigun:
Hogei urtetan sartu zarena
gure sukaldeetara,
beste hainbeste urtean ongi
etorria izango zara.
Kale estu bat, kale ilun bat,
zen lehenago karkara,
ta zuri esker gaur egunean
etorbide zabala da.

KARKARA TALDEA
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Gabonetarako kale animazioa
bultzatu nahi du Arkupek
Gabonetarako hainbat
ekintza antolatzea erabaki
dute Arkupe elkartekoek.
Horretarako, bilerak egin
dituzte eta lanean aritu
dira egunetan.

Abenduaren 12an hasi zuten
Arkupe merkatari elkarteko-
ekGabonetakoprestatuduten
programazioa.
Eusko Gudari kalearen

hasieran 5 metro luze den
pinua jarri dute apain-apain
eta hori izan da aurtengo
berrikuntzetako bat. Pinuan
jarri diren apaingarriakmer-
katariek berek eginak dira.
Gainera, arbolaren aldame-
nean, komertzioak zabalik
egongo diren orduetan,
Gabonkantakentzutekoboz-
gorailuak jarriko dituzte.
Kontzertuak ere izango

dira eta lehen emanaldiak
larunbateaneginziren.Hain-
batestilotako4kontzertuizan
ziren entzungai eta, besteak
beste, Mahaster River talde-
ak jo zuen plazan. Entzule
askorik ez zen izan, baina
datozen asteburuetan ere
izango dira kontzertuak.
Hurrengoak, hilaren 19an,
26anetaurtarrilaren2anizan-
godira. Aldiro lau taldek joko
dute eta kontzertuak eman-
godituztentokiakhauekizan-
go dira: Ibai Ondo kalearen
hasiera, Zakilaeneko aldapa-
ren hasiera, Loretxu taberna
parea eta Herriko Plaza.

Xpressionk!!! elkarteak
antolatzen ditumusika ema-
naldihorieketairabaziasmo-
rik ez duen taldea da, Eusko
JaurlaritzakoKulturaSailaren
dirulaguntzakjasotzenditue-
na. Hain ezagunak ez diren
artistei plazanaritzekoauke-
ra ematen die, eta Arkupe
horretaz baliatu da Gabone-
tanOriokokaleakbizitzekoeta
jendeak gozatzeko erosketak
egiten dituen bitartean.

EROSKETAK HERRIAN BERTAN EGITEA SUSTATU NAHI DUTE

ABENDUAREN 24A BEREZIA
Abenduaren 24an haurren-
tzako egun berezia prestatu
dute. Arratsaldeko 17:30ean,
itsasontzizOlentzeroetaMari

Domingi etorrikodiramoila-
ra. Haurren Gabonetako
eskariak jaso eta gozokiak
banatuko dituzte; Txurru-
muskikoek eta Ikastolakoek

aurpegiak margotzeko taile-
rra antolatuko dute, Arkupe-
rekinelkarlanean.Bertarahur-
biltzendirenguztientzat, txo-
kolate beroa ere banatuko
dute. Egunaren bukaeran,
OlentzeroGoikokaletikmen-
dialdera joango da.

HELBURUAK
ArkupekGabonetakoprogra-
mazioosatuarekinbertakoak
herr ian geratzeaz gain,
Donostialdeko jendea Orion
erosteraanimatunahidu,kul-
tura, aisia eta merkataritza
uztartuz. Autopistaren irtee-
rarekin, Donostiako komer-
tzioez gain beste aukera dute
kanpotarrekOrion,esandigu
Kristina Salsamendi Arkupe-
ko ordezkariak. Besteak bes-
te, TeleDonostin erreportaje
bat egin diete Gabonei begi-
ra, beren berri emanaz.

Gabonetan, erosi herrian!

Gabonetako giroa eraikitzeko, Udaleko Komertzio
batzordeak etamerkatariek zerbait egin beharra
zegoela ikusi genuen. Eta horren haritik joan da
programaren eraketa.

Horrela, bide batez, herriko dendetan salmentak
ugaritzea lortu nahi dugu.Udan jarritako txu-txu
trenak eta stock azokak nolako erantzuna izan
zuten ikusita, herri-giroari eutsi nahi diogu.

Komertzioek kalea bizirikmantentzen dute,
harremanak sendotu. Eusko Jaurlaritzaren
kanpainak dio komertziorik gabe ez dagoela
herriari bizirik eusterik, eta esaldia geure egiten
dugu.
IÑAKI GARCIA | ORIOKO UDALEKO KOMERTZIO BATZORDEBURUA

Lehen asteburuko ekitaldi bereziena, Zakilaeneako aldapan Iban Nikolairen didgeridoo emanaldia izan zen. KARKARA
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Dantza baino askoz gehiago
Herribil 5 ikuskizunean
Aurreko urteetako
itxurari eutsi egingo dio
ekitaldiak, baina aurkezle
berriak izango ditu:
Andoni Atorrasagasti,
eta Xabier Ibarguren.

Abenduaren 19an, besteetan
bainoastebetelehenago,egin-
go daHarribil dantza taldeak
antolatzenduenGabonetako
Herribil saioa. Bosgarrena
izangodaaurtengoaetabeti-
koegiturarieutsikodio,herri-
tarrak etaherriko taldeakbil-
duz, dantza izanik ekitaldia-
ren ardatz nagusia. Gaueko
22:00etan hasiko da saioa,
kiroldegian,bainaateakordu
laurden lehenago irekiko
dituzte eta sarrera doakoa
izango da.
Harribileko dantzariek

estilo modernoa jorratuko
dute eta horiek izango dira
jaialdiko protagonista nagu-
si, baina talde gehiago ere
izangodituzteoholtzanlagun.
Talai Mendikoek dantza tra-
dizionalagoekin arituko dira
eta Ipar Euskal Herriko dan-
tzak jorratuko dituzte. Gazte
asanbladak 2. Gazte Festen
laburpena egingo du bideo
batekinetagaztetxearenalda-
rrikapena agerianuztekokan-
ta ere entzungai izango da.
Danbolin musika eskolako
ikasleek Gabon kantuak joko
etaabestukodituzteeta ikus-
leekhaiekinbatera kantatze-
ko aukera izango dute, pan-
tailetanagertukodirenhitzak
jarraituz. Errikotxiakoak,
berriz,bertsotanaritukodira.

ASTEBETE AURRERATU DUTE ETA ABENDUAREN 19AN IZANGO DA HERRIBIL

Halaere,aldaketaereizan-
godiraetanabarmenenaaur-
kezleenaizangoda.IñigoGai-

tonek, kanpoan denez, huts
egingoduaurrenekozetaIban
EgigurenekAndoniAtorrasa-
gastiri eta Xabi Ibargureni
pasa die lekukoa. Hala ere,
Iban Egigurenek eta Jon Itsa-
sok ere parte hartuko omen
dute ikuskizunean, baina ez
dute argitu nola.
Besteberrikuntzabatbost

senegaldarrez osatutako tal-
dearen parte hartzea izango
da,danborrakastindukobai-
tituzteberenherrialdekokul-
turaren zati bat oriotarron-
gana hurbiltzeko.

Talai Mendik,
gazte asanbladak,
musika eskolak
Errikotxiak eta

senegaldarrek ere
parte hartuko dute

emanaldian

MUSIKA
Orioko taldeak
Lasarte-Orian
Abenduaren19an,Orioko
bi musika talde arituko
diraLasartekoMultimusi-
kalean. Can’t explainek,
17:00etan, Jalgi tabernan
emangodukontzertuaeta
Arrautz Us t e lakek ,
20:00etan, Obelix gara-
gardotegian.

BERTSOLARITZA
BECeko
finalean, bi
autobus
Oso gertutik jarraitu dute
hainbat oriotarrek aur-
tengo Bertsolari Txapel-
keta Nagusia. Herriko
bolondres asko ibili zen
lanean,esaterako,Donos-
tiako belodromoan izan
zen finalerdian.
Finalerako bi autobu-

setansartutajoanziren80
bat lagun eta autoz beste
hainbatek ere egin zuten
Barakaldorako bidea.
Herriko asko ibili ziren
laneanBECengoizeangoi-
zetik. Gehienak sarrerako
kontrolean aritu baziren
ere,autobusetakoardura-
dunikereizanzen,etabai-
takoordinaziolanetanere.
Arratsaldeko saioaren

aurretik, gainera, herritik
joandakohirukotxarangak
BECen bildutako bertso-
zaleakkantari jarrizituen.
BertsozaleElkarteakesan-
da bezala, boluntarioen
lanaezinbestekoaizanda.
Oriotar askok merezia
zuten aipamena.

LABUR

21:45ean irekiko dira kiroldegiko ateak ikuskizunerako. KARKARA
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Baserrien fitxategia osatzeko
beka deialdia egin du Udalak
Lanaren inguruko txostena
aurkeztu behar da
abenduaren 31rako eta,
nahikoa maila duen
eskaintzarik ez balego,
hutsik gera daiteke.

Orioko baserrien inguruko
informazioa biltzeko, Udale-
ko Ekintza Ekonomikoetara-
kobatzordeakbaserriguztien
fitxabanaeginnahidu.Horre-
tarako, 3.000 euroko beka
emangodueskatzendutenen
arteanonarpenekoprozesuan
puntu gehien lortzen duena-
rentzat.
Beka lortu nahi dutenek

abenduaren 31 baino lehen
aurkeztu beharko dituzte
eskaerak udaletxean. Lana
egitekoepea2010ekootsaile-
tik maiatzera izango da eta
eskatzaileak bete beharreko
baldintzak EGA edo balio
berekotitulua–fitxategiaeus-
karaz egin behar delako– eta
erdi edo goi mailako uniber-
tsitate titulua izateadira.Tal-
dean aurkeztu daiteke eta,
kasu horretan, bat izendatu-
ko litzateke lanaren ardura-
dun.
Lana aurkezteko unean,

egin nahi den lanari buruzko
txostena aurkeztu behar da,
besteak beste, fitxen edukia
zein izango den eta erabiliko
diren baliabideak zeintzuk
izango diren azaldu beharko
da.
Baserrien fitxen edukien

egokitasuna,interesaetabide-

URTEA BUKATU ARTE ZABALIK DAGO EGITASMOAK AURKEZTEKO EPEA

ragarritasuna;oriotarraizatea
edo Oriorekin lotura zuzena
izatea eta eskatzaileari egin-
go zaion elkarrizketa pertso-
nala hartuko dira kontuan
bekanori emanerabakitzeko
garaian. Batzordearen ustez
nahikoa maila izango duen
eskatzailerik ez balego, beka
bertanbeherageratuko litza-
teke.

AHOLKU BATZORDEA
Orioko Udaleko Euskararen
Aholku Batzordeak ere urte
amaierakobalantzearenbile-
raeginzuenazaroaren30ean.

Bertan, herriko hainbat tal-
deetakopartaideakizanziren,
hala nola, Zaragueta, Ikasto-
la, KARKARA eta Udala bera.
Aurten egindako lanaren

balantzepositiboaeginzuten
eta datorren urteari begira,
etorkinen hizkuntz integra-
zioanhasitakolan-ildoarekin
jarraitzea erabaki zuten.
Horretazgain,OriokoUda-

leko Euskara batzordeak
abenduaren22anFabianLoi-
dizenariburuzAlexAisa igel-
doarrakidatzitakoliburuaren
aurkezpen ekitaldia egingo
du kultur etxean, iluntzeko

19:00etan. Anjel Lertxundi
idazleahanizangodaetaome-
naldi txiki bat ere egingodio-
te herritarrek Loidi zenari,
haren bertsoak kantatuz.

Azaroaren 30ean bildu zen Euskararen Aholku Batzordea udaletxeko teilatupeko gelan. KARKARA

Omenaldi txiki bat
egingo diote

herritarrek Fabian
Loidi Peña zenari,
haren bertsoak

kantatuz
abenduaren 22an
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Eneko Galarraga
Gipuzkoako txapeldun
Denboraldi oso ona egiten
ari da Eneko Galarraga.
Eskuz binakako
Gipuzkoako txapelduna
izateaz gain, Diario Vasco
txapelketako finala
jokatuko du hilabetearen
bukaeran.

Aurtengoan denboraldi oso
onaegitenaridaEnekoGala-
rraga. Gipuzkoako afiziona-
tuengorengokategorianjoka-
tu du eta hainbat txapelketa
tan garaile izan da.
Gipuzkoako txapelketako

finala azaroaren 28an jokatu
zuen Tolosako Beotibarren.
Aurrean, Unai Onsalo izan
zuenlagun,bainagripeakjota
iritsizenAresokopilotariaeta
lana beltz egin behar izan
zutenBaezetaTelletxeamen-
dean hartzeko.
Azkenean, kostata, baina

txapelajantzizuenoriotarrak
eta ezbairik gabe onena izan
zen partidan.

DIARIO VASCO TXAPELKETAKO FINALA JOKATUKO DU ABENDUAREN 26AN

Prestijio handiena duen
txapelketa, hala ere, Diario
Vasco da eta iazko txapeldu-
narekin, Eneko Ioldi huarte-
arrarekin,aridajokatzenEne-
ko. Abenduaren26an jokatu-
ko du finala Zumarragako
pilotalekuan, 11:45ean hasi-
ko den jaialdian.
Finala ikusteko, Orioko

Udalak lagunduta, autobusa
antolatu dute Zumarragarai-
no joateko. Sarrera eta auto-
busaren prezioa, 7 eurokoa
izango da eta izen-ematea
kiroldegianedoErrustanegin
behar da. Dena den, sarrera-
rik lortu ez duenak ETB1en
jarraitu ahalko du finala.
Horretazgain,bazkariaere

antolatu dute. 30 euroko
menuaizangoduteAltxerrin.
Izena emateko momentuan
ordaindubehardaautobusa-
rena eta sarrera, eta ez da
derrigorrezkoa bazkaltzera
joatea. Epea hilaren 18an
bukatuko da.

HERRIKO BESTE PILOTARIAK
IbonAranaldeAnduereeskuz
ari da jokatzen. Buruz buru
jokatu du Gipuzkoako Txa-
pelketa eta aurreko larunba-
teko finalerdian 22-9 irabazi
zuenMuguruzabergararraren
aurka. Asteburuan jokatuko
du finala Oiartzunen.
Asier Lizarraldek, bestal-

de, erremontean jokatu du
Gipuzkoako Txapelketa eta
bera ere finaleraino ailegatu
da.Finalean,40-28galduzuen
Hondarribian.

SASKIBALOIA
3x3
arrakastatsua
Inoiz baino talde gehiago
izan da aurtengo saniko-
lasetako saskibaloiko 3x3
txapelketan.53taldekhar-
tu zuten parte hainbat
adin-taldetan banatuta.
Txikienetan, Number

One talde oriotarrak ira-
bazi zuen txapelketa.
Infantiletan, Aiarrak tal-
deakirabazizuen,etahel-
duenetan,Downtown tal-
de ordiziarrak.
Bestalde, liga federa-

tuan,OriokoIkastolaZAST
taldeakastehonetanlehen
partida galdu du Azpeiti-
ko Iraurgiren aurka eta,
ondorioz,bigarrenpostu-
ra jaitsi dira.

JUDOA
Oiana kirolari
onenen artean
Munduko judo txapelke-
tanbigarrenizanagatik,El
Correo egunkariaren eta
haren edizio digitalaren
urteko kirolari onena
aukeratzeko lehiaketako
20hautagaienarteandago
OianaBlancojudokaorio-
tarra.
Abenduaren 31 arte

dago elcorreodigital.com
webguneanbotoaemate-
ko aukera eta irabazleak,
tituluaz gain, 3.000 euro
jasoko ditu nahi duen
elkarteari laguntza ema-
teko.

Ez du irabazten erra-
za izango Oianak saria,
izanere, JuanMartinezde
Irujopilotaria,Athleticfut-
bol taldea, Baskonia sas-
kibaloi taldea, Kaiku
arraun elkartea edota
ErnestoValverdeVila-rea-
leko futbolentrenatzailea
erehautagaienarteanbai-
taude.
AzkenhilabeteanAsian

zenbaittxapelketetanhar-
tuduparteOianak, esate-
rako, Txinan, Hego Kore-
an eta Japonian.

LABUR

Galarraga eta Onsalo familiarekin txapelketa irabazi ostean. KARKARA

Unai Onsalo izan
zuen lagun, baina
gripeak jota iritsi

zen Aresoko
pilotaria, eta lana
beltz egin behar

izan zuten
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“Gu biok ongi aritu arren,
oraindik aita dugu nagusi”
Santiokoak dira eta 13 urte
ditu Ibanek eta 9 Kepak.
Berentzat denborapasa bat
besterik ez da xakea, baina
Iban txapeldunorde eta
Kepa txapeldun izan dira
sanikolasetako
txapelketan.

Nondiksortuzaizuexakera-
ko zaletasuna?
Kepa:Aitakirakatsita,Iban

ikusten nuen jokoan eta nik
ere probatu egin nahi.
Iban: Nik, egun batez,

eskolan nintzela denbora
libreanxakeaikusietaprobatu
egin nuen. Gero, etxean ere
sortugenuennonbaitetiktau-
la bat eta horrela hasi ginen.
Kepa: Orain aita ez, biok

ibiltzengara.Denaden,orain-
dik bera da nagusi.

Zenbaturte zenituztelahasi
zineten honetan?
Iban: 7-8 urterekin hasi

nintzen, aitak eta biok jardu-
ten genuen.
Kepa: Nik Iban hasi eta

urtebeteraheldunionxakea-
ri, bost urte nituela.

IBAN ETA KEPA ORBEGOZO | XAKE JOKALARIAK

Nolaprestatzenduzuehala-
ko txapelketa bat?
Iban: Ez gara urte osoan

prestatzen halako txapelketa
baterako,tartekapraktikatzen
dugu.
Kepa:Txapelketagertura-

tzen ari den bezala, azken bi
egunetan edo serio antzera
egiten dugu xakean.

Zein da zuen jokaldi gogo-
koena?
Iban: Sekretua edo izaten

da jokaldiarena.
Kepa: Artzainaren matea

da nire gustukoena.

Errez egiten al da ba hori?
Kepa: Ez dakienari bai,

nahikoa erraz. Lau mugi-
mendutanirabazdaitekepar-
tida.

Hemendik kanpora inon
lehiatzen al duzue?
Iban: Nik bai. Iaz Zarauz-

ko taldearekin jokatu nuen

Gipuzkoako 3. mailan eta
horretazgainOrionetaZarau-
tzen baino ez dugu jokatzen.
Kepa: Nik Orion bakarrik

jokatzen dut, iaz eta aurten
garaile izan naiz, nahiz eta
iaz gehiago kostatu.
Iban: Ni sanikolasetan

bitanizannaiz lehenengoeta
lehen aldian eta orain biga-
rren.

Aurrerabegirazeindirazuen
asmoak?
Kepa: Halako txapelkete-

tanbainoezdut hartukopar-
te.
Iban:Askojardunbeharda

ona izateko eta guk nahiago
dugu saskibaloia.

Iban eta Kepa bigarren eta lehena izan ziren xake txapelketan. KARKARA

Txapelketa
gerturatzen ari den
bezala, azken bi

egunetan edo serio
antzera egiten
dugu xakean,
bestela ez
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“Denon etxean argazkiak
izateak animatu egiten nau”
Aiako argazki lehiaketan
aurreneko saria irabazi
berri du Jimmyk. Askotan
ikusten dugu Aiako
kaleetan barrena kamera
eskuetan helduta. Nolako
afizioa duen galdetu diogu.

Noiz hasi zinen argazkiak
egiten?
Egiten, akaso hiru urte

izangodira,bainakameradui-
narekin, urtebete. Zeharo
autodidaktanaiz:liburuakira-
kurriz, irudigintzan murgil-
tzen direnei galdetuz, proba
eginez…betierekameradigi-
talarekin,reflexxumebatekin.
Lehenkamerakosogarestiak
ziren, eta diru eta denbora
askoemanbeharzenuenerre-
belatzenikustekozerzenuen.
Horregatik hasi nintzen hain
berandu. Tresnei ez diet
garrantzihandiegirikematen;
gehiago da imajinazioa era-
biltzea,momentuabilatzea…
ekipo oso ona izatea baino.

Lehiaketa zale zara?
Berez, ez. Herrikoetan

bakarriksartunaiz.Aldebate-
tik, argazki asko egiten ditu-
dalako herrian eta inguruan,
eta, behin hasita, egokiena
aukeratzen,dinamikabatean
sartzen naiz, lagun baten iri-
tzia eskatzen dut… eta base-
rriaren gairako argazki asko
nituen. Bestetik, nire ustez,
ona da herritarrek bertako
gauzetanpartehartzea.Gaur
egun, edozeinek izan dezake
kamera bat eta parte hartu.
Herriko lehiaketa denetan
hartuko nuke parte, eta
hurrengogaia,aurpegiakize-
naduena,gustukoadut, asko
gustatzenbaitzait lehenengo
planoalantzea.Halaere,kora-
pilatsua ikusten dut, jarrita-
koarauadelaeta,hauda,nor-
baiten aurpegia lehiaketan
azaltzeko baimena eskatu
beharra.

JIMMY URIA | ARGAZKI LEHIAKETAKO IRABAZLEA

Gero,egutegiaegiteaideia
ona da jende gehiagok parte
hartzera bultzatzeko. Lehia-
tzearekin batera, beste hel-
buru bat duzu buruan: guz-
tienetxeanegotea,etaezbaka-
rrik erakusketan azaltzea.

Urtero jende berak hartzen
du parte?
Bai, baina sorpresa asko

izaten dira. Batzuetan argaz-

kilari ona izateada inportan-
tea, besteetan, loteria bat da.
Aurpegiaren gaiarekin, esa-
terako, gauza ez da ona edo
txarrazaren,baiziketazeinek
hartukoduenfotografiakurio-
soena, justu momentu ego-
kian harrapatua.

Fotoguztiakgordetzenditu-
zu?
Saiatzen naiz, dataka eta

Ondo pasatzen dut
argazkiak egiten;

are gehiago
egindakoa
baloratzen

Tresnei ez diet
garrantzi gehiegi
ematen: gehiago
da momentua

bilatzea

gaika. Ez dut ia bat ere bota-
tzen; horretarako da disko
gogorra! Ez dakizu zertarako
erabiliko duzun argazki txar
hori hemendik hogei urtera.
Batzuetan, begiratzen ditut
eta lagunen bat azaltzen den
foto guztiak oparitu egiten
dizkiot edo jendeak eskatu
egiten dizkit: festetakoak,
ezkontzakoak…

Berez irudigintza interesa-
tzen zaizu?
Beti gustatu izanzait, bai-

na diruagatik ezin izan nin-
tzen barrurago sartu. Garai
batean,bataio,komunio,koa-
drilenafari,ezkontzaetaaba-
rretanbideozgrabatzennuen
eta gero editatu egiten nuen,
bideo batetik beste batera
pasaz, ez gaur egun egiten
den bezala! Baina pretensio
artistikorikezdut!Gaietaego-
eraaskogustatzenzaizkit;pai-
saia, akaso, gutxien. Gauza
orokorrakbainozehatzakgus-
tatzenzaizkit: adarbat, base-
rri baten leiho bat, adibidez.

Bete egiten zaizu?
Ondopasatzendutargaz-

kiak egiten, eta begiratzen
ditudanean,egindakoabalo-
ratzeko, are gehiago. Esatea,
hau ona da, ukiturik gabe.
Hori da hoberena niretzat.
Ordenagailuarekin alda-

tzea erreza da, baina niretzat
inportanteenadamomentua
harrapatzea.Gaizkiateratzen
da?Izorrai!Eginbestebatedo
bueltatu beste egun batean.
Fotografiaaskogelditzendira
hartzeko, eta oso denbora
gutxi dut. Egiten ditut, nor-
malean, beste zerbait egiten
arinaizenbitartean:umezain
nagoela, ezkontza batean,
mendian nabilela… Beti zer
edo zer egiten dudanean,
kamera eramaten dut, baina
ez naiz etxetik irteten argaz-
kiak egitera.

Fotografia asko gelditzen direla hartzeko esan digu Jimmyk. KARKARA
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2010erako aurrekontua
onartu zuen Udalak

AZAROAREN 25EAN EGIN ZUTEN AZKEN UDALBATZARRA

Bost zinegotzi bakarrik agertu ziren Udalbatzarrera. KARKARA

LASTERKETA
Sansilbestrea
Aian, urteko azken egu-
nean, Sansilbestre laster-
ketaegingodabigarrenez.
Arratsaldeko 5etan

hasiko da plazatik eta 4
kilometro eta erdiko ibil-
bidean egin beharko da
korrika.
Partehartzaileguztien

artean banatuko dira
sariak, zozketa bidez, eta
hauek dira: 2 lagunentza-
ko afaria Kanua jatetxe-
an, 2 lagunentzako afaria
Jauregi jatetxean, 2 lagu-
nentzakoafariaArrutijate-
txean, 2 lagunentzako
gosaria Iturriozena kafe-
tegian, 2 lagunentzako
gosariaOriokoHaize-Berri
kafetegian eta 2 bono
masajeak hartzeko.
Izena emateko kultur

etxera jo behar da aurre-
tik edo, bestela, irteeran
bertan egun berean.

MUSIKA
Aristerrazuko
erromeriak
Aristerrazuko erromeria
elkarteak hainbat erro-
meriaantolatudituAnda-
tza auzoan Gabonetara-
ko.
Emanaldiak 18:30etik

21:30era izango dira eta
ondorengohauekdiraari-
tukodirenak:abenduaren
20an, Agurtzane eta Jon
Elustondo trikitilariak;
abenduaren 27an, Bide
batez taldea; urtarrilaren
3an,Urartehirukotea; eta
urtarrilaren 6an, Kupela
taldea.

LABUR

2.471.496,30 euro izango
ditu Udalak 2010 urtean
gastatzeko. Hala ere,
finantzazio bila dabil
hobekuntza gehiago
egiteko.

Azaroaren 25ean egin zen
2010erako udal aurrekontua
eztabaidatzekoudalbatzarra-
ren osoko bilkura eta, espero
zen bezala, onartu egin zen.
Bost zinegotzi bakarrik

agertuzirenplenora:EAJko4,
Igor Iturain alkatea barne,
aurrekontuak onartzearen
alde bozkatu zutenak, eta
EAEkoAntxonGomez,abste-
nitu egin zena.
Guztira,2.471.496,30euro

izango ditu Udalak 2010ean
gastatzekoetahirugairieman
zaie lehentasuna: Urdaneta-
ra ura eramateari, Altxerriko
kobazuloaren erreplika egi-
teari eta kanposantu ingu-
ruan pasealekua egiteari.
Baserrietako bideetan,

frontoian eta tren geltokitik
Ubegun industrialderako
bideaneginbeharrekohobe-
tze lanek itxaron egin behar-
ko dute oraindik, aurrekon-
tutik kanpo geratu baitira.
Beraz, lan horiek finantza-
tzekobestediruiturribatzuen
bila jardun beharko du Uda-
lak.
Orokorrean, hauek dira

datorrenurterakoudalaurre-
kontuak:
Goi zuzendaritzarako

93.162,55 euro; administra-
zio orokorreko gastuetarako
214.793euro;etxezetxekozer-

bitzurako 133.623,28 euro;
familientzako diru laguntze-
tarako 10.200 euro;Goiz-argi
zahar etxerako 18.701 euro;
kooperazio proiektuetarako

8.716,74 euro; ospitaletxera-
ko 72.652,27 euro; gizarte
l a g u n t z a i l e a r e n t z a k o
43.095,29euro;gizartesegur-
tasunerako, babeserako eta
sustapenerako 182.593,72
euro; gizarte sustapenerako
43.586,65euro;hezkuntzara-
ko 130.288,38 euro; kaleen,
lorategien, parkeen… man-
tenua e ta arg indar ra
649.717,10euro;hondakinen
kudeaketarako 240.294,21
euro; kulturarako 179.267,87
euro; kirolerako 59.073 euro;
eta euskararako 18.560,90
euro.

Baserri bideetan,
frontoian eta tren

geltokitik
Ubegunera bidean
egin beharreko

lanak gerorako utzi
dituzte
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Hausnarketa biderako txapela

Aiakoleihohonetarairi-
ts i gabe nengoen,
barrukoaldetikbehin-

tzat, nahiz eta hamabostero
begiratubertanateratzendire-
nei.Etaaskotanpentsatuizan
dut hau eta hura idatziko
nukeela, eta orain garaia iri-
tsi eta zer?
Igandeko berri bururatu

zait: Maialen, zeinen handia
Maialen.Hamarurtehauetan
neskahonekgauzaaskohobe-
tuditu:bertsokeraedertudu,
joskera edertu du, arrazona-
mendua eta hausnar-bideak
edertu ditu, kantu-era izuga-
rriedertudu...etazergatikez,
bera ere edertu da.
Bizitza,gizartea,pentsae-

rak...gero etaarinagoak,axa-
lagoakdirela uste dudanhei-
nean, bertsolariek gero eta
landuago, finduago, sakona-
go eta ederrago agertzendiz-

kigute beren iritziak, pentsa-
erak. Bertsolariak (horietako
asko, zorionez) hausnartzen
duten gizon eta emakumeak
iruditzen zaizkit, gizarteari
zer esana badutenak, esaten
diotenak, esaten dakitenak,
eder esan ere.
Igandean gozatu egin

nuen. Nazaretarrak bazuen
Maialen izeneko lagun han-
dia (Magdalako Maria), bere
gizon begiak gizarte hartako

na delako.
Igandean,begiakbakarrik

ez, ahoa ere zabal utzi zigu-
tenbertsolariek.Etabegirada
ere bai. Eta poz bat ere bai:
azalkeria gainditzea posible
da.Gauzensakona ikusteaez
da ezinezkoa. Eskerrik asko
bertsolariei!Eskerrikaskohan,
guri tokia gozoprestatuzigu-
tenaiaretaoriotarrei (lanean
egon zirenei).
Gure sermoi asko baino

hobeak entzun genituen eta
entzuten ditugu plazetan.
Bizitzan hausnartzeko tartea
hartzeak on egiten baitu,
antzemanegitenbaita,antze-
man egin baitzitzaien!

Maialen,
zeinen handia

Maialen.
Hamar urte

hauetan neska
honek gauza asko

hobetu ditu

Igandean,
begiak bakarrik
ez, ahoa ere zabal

utzi ziguten
bertsolariek.
Eta begirada

ere bai UNAI MANTEROLA

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

itxikerian, mundu desberdin
baterazabalaraztenzizkiona,
ziur.Maialenekereemanzuen
zer pentsatua. Eta bestelako-
rik diotenei hau esango nie-
ke: Maialenek ez zuen iraba-
zi txapela emakumeadelako;
ezta plazan urteak darama-
tzalako; ezta dagoeneko zor
zitzaiolakoere; igandean,tar-
tehandiarekin,erakutsi zuen
bertsolaririk onena dela, eta
horregatik irabazi zuen, one-

Aia eta Orio
estuago
lotuta
Azaroaren 28an ezkondu
ziren Eneritz Erkizia eta Igor
Iturain, baina Eneritz
oriotarra izanik eta Igor
Aiako alkatea,
zoriontzearekin bakarrik
ezin gara konformatu.
Argi dago, lehen ere

horrela egiten bazuen ere,
hemendik aurrera arreta
berezia izango duela Aiako
alkateak Orioko gauzekin
eta beste hainbeste
gertatuko zaiola Eneritzi
Aiakoekin. Txori txiki batek
kontatuta, badakigu
primeran pasa zutela
ezkontzan. Zorterik onena
opa diegu biei hemendik.

270. karkara:Karkara bikoitia  14/1/10  10:52  Página 12



ELKARRIZKETA 13KARKARA | 2009ko abenduaren 18a

Aralar eta Ezker
Batua: bakoitza bere
bidetik, errespetuz

2007ko Udal
hauteskundeetara
koalizioan aurkeztu
baziren ere, gaur
egun Orioko Ezker
Batuak eta
Aralarrek ez dute
inolako loturarik.
Horregatik,
banan-banan
elkarrizketatu
ditugu Iñaki
Garcia eta Iturain.
Legealdi erdian
gaudela jakinik,
udaletxera zer
eraman duten
galdetu diegu.

MIKEL ARANZABAL

2007komaiatzaren27an,udal
hauteskundeakizanzireneta,
lehenengoz,EzkerBatuaketa
Aralarrek zinegotzi bana lor-
tu zuten, koalizioan aurkez-
tuta.Ez IñakiGarciaezta Iña-
ki Iturainere, ez zirenzerren-
daburu, baina, aurretik
zeudenekkarguariukoegiten
joan ahala, berei tokatu
zitzaien udaletxeko betebe-
harra.Hasierabatean,gustu-
ra ari ziren biak elkarlanean,
baina, pixkanaka, lan ildo
ezberdinazutelaageriangera-
tu zen eta, orain, bakoitza
bere aldetik dabil Udalean.
Biekin banan-banan izan

garaeta,bieigalderaberakegi-
tensaiatugarenarren,bakoi-
tzak baditu bere berezitasu-
nak, eta galdera batzuk ezin-
bestean dira desberdinak.
Hala ere, erantzunak ira-

kurrita, uste baino antza
gehiago dutela konturatuko
dira. Bietako inor ez da busti
banatzeko arrazoien ingu-
ruan, biek ere gogor salatu
dute EAJren udal politika eta
hurrengohauteskundeetara-
ko Ezker Abertzalea izango
delagakoairuditzenzaiebiei.

IÑAKI ITURAIN ETA IÑAKI GARCIA | ZINEGOTZIAK

KARKARA
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“Balio handia duten gauza
txikietan nahi dut eragin”
LehenengoaldiadaAra-

larrek zinegotzia due-
la Orioko Udalean.

AurrekolauurteetanUda-
lak egindako lanarekin ados
ez zegoen jendea bildu eta
taldebatosatugenuen,ezke-
rrekoikuspegitikgauzakalda-
tzeko asmoz.
Gero etorri ziren forma

eman zioten bi alderdiak,
Ezker Batua eta Aralar, eta,
azkenean,berenizeneanaur-
keztu ginen, baina ez gara
partiduetan afiliatuta edo
militante dabilen jendea.

EzkerBatuarekinkoalizioan
aurkeztuzineten,bainajaki-
na da orain bakoitza bere
aldetik zoaztela.
Ustekabeaizanzen2007ko

hauteskundeetako emaitza:
botoaskoetabizinegotzi lor-
tugenituen.Erabereanporro-
taereizanzen,argigeratubai-
tzenjendeaprestzegoela ize-
na emateko, baina ia inor ez
lana egiteko.
Hauteskundeetarako

elkartuginen,bainabestelaez
dugu izan aparteko erlazio
berezirik. Geroztik, bakoitza
bere bidea egiten gabiltza.
Bestealderdiekindugunerla-
zioberberadugugureartean,
errespetuzkoa, eta bakoitzak
bere iritzia du kontu bakoi-
tzean.
Beste herri batzuetan ere

bi taldeak batera aurkeztu
ziren eta ez du funtzionatu.

Hauteskundeetarako aur-
keztu zenuten programatik
zeinhelburubeteda?Zeinez?
Helburuetakobathautes-

kundeetakoemaitzarekinbete
zen,oposiziosendobatanto-
latzeko aukerarena, sei zine-
gotzi izango zituena.
Hasieran gauza askotan

ezzuen funtzionatu,esatera-
ko, Munton egingo den aza-
lera handiko dendaren

IÑAKI ITURAIN | ARALARREKO ZINEGOTZIA

kasuan. Guk kontrako botoa
eman genion, alde batetik,
ustedugulakohorrelakoden-
dahandiakherrikodendariei
kalte handia egingo diela,
ondorioz,herriari,eta,beste-
tik, haiek planteatzen duten
kontsumoeta aisialdi eredua
ez ditugulako konpartitzen.
Hortik aurrera, demokraziak
baditu bere mugak eta era-
bakitakoa errespetatu behar
da.
Beste batzuetan, ordea,

oposizioakfuntzionatudueta
EAJri aurre egiteko balio izan
digu.Biadibidegarbiazalduko
ditut. Batetik, frontoiak
orduak kontatuta zituen eta
San Joan ermita azpian beste
bat egitea aurreikusten zen.

Orduan, frontoia berritzea
oposizioak atera zuen aurre-
ra, agintean dagoen alder-
diaren kontra. Bestetik, gaz-
tetxearenkontuaerehordago:
EAJkadieraziduberakezdue-
la babesten gai hori, baina
EAE,Aralar,EAetaEzkerBatua
batu gara, uste dugulako zor
zaiola aukera hori gazteriari
eta,batezere,gaztetxeaEsnal
hoteleankokatzekoaukerakez
lukeelako arazorik sortuko
kokapenaldetiketa iaezdue-
lakodiru inbertsiorikeskatu-
ko,gainera.Segurunagogaz-
teek ez dutela lokala egone-
an egoteko erabiliko eta
herriarikultureskaintzazaba-
la eskainiko diotela; zabala
etasentsibilitateguztieiirekia.

ZerdaAralarrekberezikilan-
du duena?
Aralarrek Aizperroko

industrialdea eta arraunera-
koeraikinberriabultzatuditu,
gainontzeko alderdiek beza-
la; eta baita Dikean egingo
diren babestutako etxebizi-
tzak alokairukoak izatea ere.
Bainanirezinegotzialdiak

zerbaitetan arrastoa uzteko-
tannahinukegauzatxikietan
izatea,txikiakbainabaliohan-
dia izan dezaketenak herria-
ren ibilbidean, herritarren
elkarbizitzan eta ongizatean.
Adibidez, bultzatzen ari naiz
bidegorria egitea, Diketik
zubiraino eta kiroldegitik
Bikamiotara. Herri barruan
oinez eta bizikletan ibiltzea
bultzatu behar dugu, oinez-
koentzako kaleak eta guneak
eta bidegorriak sortuz.
Ni, batez ere, kulturaren

mundutik nator eta hor era-
gin nahi dut: herriaren oroi-
mena lantzeko balio duten
ekitaldiakantolatu,Oteizare-
na, orain Fabian Loidirena;
Francori emandako Orioko
seme kuttun izendapena
baliogabetzeko mozioa aur-
keztu;herrianbizidirenetor-
kinen kulturen ezagutza
zabaltzeko eta elkarkidetza
sustatzekofestaantolatu;hil-
dakoen berri ematen duten
kaleko bi panelak bideratu,
egunkari jakinbat irakurtzen
ez dugunok ere zein hil den
jakinahalizateko;urtekokirol-
zalearen festa sortu…

Euskararen erabilera jaitsi
da Orion. Euskara batzorde
buru zaren aldetik zein da
zure erantzukizuna?
Egin dugu propio bilera

batgaiaaztertzeko.Arrazoie-
takobatgarbiada,herriahaz-
ten doan heinean etorkin
kopuruaeregoradoaetahaien
erabilera ere neurtu da kale-
an.

Euskara eta Hezkuntza batzordeko burua da Iñaki Iturain. KARKARA
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Oriotarronhizkuntzaera-
bileraohitura, seguruenik,ez
da aldatu, belaunaldi gazte-
ak askoz prestatuago daude
eta jarrera aldetik ez dut uste
euskarakinongoarazorikdue-
nik Orion. Kanpotik etorri
zaizkigunakekarrieginbehar
ditugugurehizkuntzaereikas-
tera. Horretarako, bultzatu
behar duguna da euskaraz
kultura bizia eta ekimen era-
kargarriak sortzea.
Arazo larria euskarak,

abertzaletasunak,presentzia
edo botere instituzionalik ez
duen lurraldeetan du, Nafa-
rroan eta Iparraldean batez
ere. Hor doa euskara gainbe-
heraetahororainartekoabai-
no bide egokiagoa asmatu
beharradago,bestelajaidugu.

Zein iritzi merezi dizu EAJ-
ren agintealdiak?
Udalaren antolaketan sei

alderdi egotea onerako da,
aniztasunak politika aberas-
tu egiten baitu. Batez ere
gehiengo absoluturik ez iza-
teadaona,ezEAJketaezbes-
te inork, bizio asko hartzen
baitira eta, alde horretatik,
legealdi honetan gauzak pix-
ka bat aldatu dira.
Alkatearen kontra ez dut

ezer, beraz, kritika politikoa
egingo dut.
Batzordeakeratzerakoan,

HirigintzabatzordeariGertu-
tasuna, Giza Balioak eta
Herriaren Antolaketa izen
ponpoxoajarrizion.Xelebrea
iruditzen zait, zeren gertuta-
suna eta giza balioak batzor-
de guztietan eta herrian lan-
du beharrekoak dira eta, gai-
nera, iruditzen zait gehiago
delaeratuduendiskurtsobat.
Bainaaskotanhutsegitenda,
batezeregertutasunean.Esa-
terako, azken lau batzordee-
tara EAJ ez da agertu eta oso
gaigarrantzitsuaktratatuditu-
gu:arraunelkartearenhitzar-
mena, zaborraren bilketaren
gaia, merkataritza gaiak…
Bestegaibatzukereatzeratzen
ari dira, esaterako gaztetxea-
rena, eta horretan ere ez zaie
gertutasunik ikusten, justu
kontrakoa.
Kulturan asko murrizten

dute euren ikuspegia. Gehie-
gi begiratzen diote gastrono-

OPOSIZIOA

“Hasieran gauza askotan ez zuen
funtzionatu, esaterako, Munton egingo den
azalera handiko dendaren kasuan. Beste
batzuetan, EAJri aurre egiteko balio izan
digu”

ARALARREK BULTZATUTAKOAK

“Aralarrek Aizperroko industrialdea eta
arraunerako eraikin berria bultzatu ditu,
gainontzeko alderdiek bezala; eta baita
Dikean egingo diren babestutako
etxebizitzak alokairukoak izatea ere”

EAJ-REN AGIENTEALDIA

“Orioko Plaza aldizkariaren erabilera
partidista egiten dute, euren irudia
aupatzeko. Baina aldizkari horrek ez du
zentzurik Orion”

2011KO HAUTESKUNDEAK

“Batasunak bizi duen egoera zaila
konpontzea izango da gakoa”

miari, edokirolari, etahorien
inguruan egiten dituzte pro-
posamenak eta eskaintzak,
eta gainontzeko alor asko
herren geratzen dira. Indar
gehien duen alderdiak ikus-
pegizabalagobat izanbehar-
ko luke.
Bestetik, Orioko Plaza

aldizkariaren erabilera parti-
dista egiten dute, euren iru-
dia aupatzeko. Baina aldiz-
kari horrek ez du zentzurik
Orion.KARKARAkorain20urte-
tik hona duen espazioa har-
tu nahi du, baina ez du balio,
jendearenpartehartzeaetairi-
tzi ezberdinak azaltzea baz-
tertzen baitu, ez da kazeta-
rientzako edo pentsalarien-
tzako eskola eta, gainera, ez
du eztabaida publikorik sor-
tzen.Gastuhandiadaherria-
rentzat eta susmoa dut ira-
kurleen artean ere ez duela
harrera onik.

Irakurri duzu Ezker Aber-
tzaleareneztabaidarakotxos-
tena?
Prentsan zetorrena eta

haren inguruan esandakoak
irakurri ditut. Dokumentoa-
ren ildo nagusiak ezagutzen
ditut eta iruditzen zait barne
borrokabatdutelaberenarte-
an. Badaude oraindik betiko
bideari eutsi nahi diotenak
eta, aldi berean, asko daude
iritzia aldatu dutenak, sinis-
tendutenakbidehorreksamin
onartezinasortzeazgain,hel-
buru politikoak lortzeko ere
kaltegarriadelaetabestebide
batetik abiatu nahi dutenak.
Aldehorretatikoptimistanaiz.
Esperientziak erakutsi du

borroka armatuak ez gaitue-
laeramangoaskatasuneraeta
Herri honi eman behar zaio
aukera bestelako bide bat
urratzeko.

2011ko udal osaketaren
kiniela egiten ausartuko
zinateke?
Ez naiz kiniela zalea, bai-

na, Batasunak bizi duen ego-
era zaila konpontzea izango
da gakoa.
Horren ondoren ez dakit

zein elkarketa egingo diren,
baina espero dut ordurako
egoera politikoa normalduta
egotea.
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“Alkateari aurre egin behar
zaio herriaren alde egiteko”
Lehenengo aldia da

Ezker Batuak zinego-
tziaduelaOriokoUda-

lean.
Hauteskundeen garaira

jo behar dugu. Ondarroako
Udaleaneserlekualortunuen,
han ere Aralarrekin batera,
baina Ezker Abertzalearen
boto nuluek gehiengo abso-
lutua lortu zutenez, uko egin
nionkarguari.Gauzakhorre-
la,Oriokokomertzianteekdei-
tu zidaten Orioko Udalean
lekua nuela esanez, Ezker
Batukobatekutzi egin zuela-
koetabesteak,berriz, lanara-
zoengatik ezin zuelako. Ego-
era baloratu nuen eta ni naiz
orainzinegotzi.Itxuraz,Orion
hainbatarazourbanistikozeu-
den eta horiei aurre egiteko-
tan etorri nintzen.

Aralarrekin koalizioan aur-
keztu zineten, baina jakina
da orain bakoitza bere alde-
tik zoaztela.
Horri buruz baditut gau-

zakesateko,bainaustedutez
dela une egokiena, udaletxe-
an dugun egoera ezkerzale-
ontzat oso aproposa baita.
Beraz,oraintrapuzikinakaire-
ratzen hastea ez dela inoren-
tzat on uste dut.
EuskalHerrimailanalder-

diak, nahiz eta ados egon, ez
gara gai eskutik helduta joa-
teko. Orion, ordea, bai. Ara-
lar, EA, Ezker Abertzalea eta
Ezker Batua alkartuta gaude
adostasunadugunkontuetan
aurreraegiteko.Hortikaurre-
ra, koalizioanaurkeztuginen
bialderdionarazoakgeronek
konpondubeharditugu,bes-
tela, bata bestearen oztopo
izango baikara.

Hauteskundeetarako aur-
keztu zenuten programatik
zeinhelburubeteda?Zeinez?
Horizaila izatenda.Nahi-

ko nuke jakin oposizioan

IÑAKI GARCIA | EZKER BATUKO ZINEGOTZIA

dagoen zein alderdik lortzen
duen bere helburuak bete-
tzea. Guk zer bete dugun?
Bada, gauza gutxi esango
nuke.
Orioko Udalaren kasua

bereziadelaustedut. Legeal-
diaren hasiera zuzena irudi-
tu zitzaidan, alkateak beste
alderdioierekomisioakeman
zizkigun,baina,denborapasa
ahala, praktikan ez da gerta-
tzen. Irudi polita besterik ez
zuen eskaini nahi alkateak.
Lehenengo momentutik

ikusidaalkateakezduelabes-
te alderdiekin kontsentsurik
bilatzen. Baina txolloa buka-
tuzaio, ezkerreko teldeokbat
egitenhasigaraetaorainEAJk
ezindunahiduenaegin.Hori

behintzat lortu da eta gu ere
tartean gara.
Oraindik18hilabetegera-

tzen dira hurrengo hautes-
kundeetarako eta ezkerreko
blokeaedooposizioaosatzen
dugunok ondo jokatu behar
ditugu gure kartak.

Ez zaude batere gustura,
beraz, EAJren gestioarekin.
Egunero gertatzen diren

edo gerta litezkeen arazoak
konpontzekoezgaituzteain-
tzakotat hartzen eta betatu
egitengaituztezuzenean.Ber-
din gertatzen da Bisiguaren
Festarekin, txuletarenarekin,
OriokoPlazaaldizkariarekin,
hondartzako beste aldeko
zabalguneaneginzutenjaial-

di harekin…
Abendua iritsi da, aurre-

kontuakeztabaidatzenbehar-
ko genuke, eta oraintxe jaso
duguzirriborroa.Iazere,udal-
batzarraren bilkuran bozka-
tu baino 15 egun lehenago
eman ziguten zirriborroa eta
horregatikbakarrikjadaezetz
esannion.LotsagarriadaEAJ
egiten ari dena.
Horrenaurrean,jendepro-

gresista eta ezkerrekoa bildu
garaaurreegiteko;etagehien-
goa gara. Hori ondo bidera-
tzen jakitea da orain garran-
tzitsuena. Pentsa, aurrekon-
turik ez bada onartzen eta
2009koekindarreanjarraitzen
badute, alkateak bere ardura
onartu eta dimititu egin
beharko luke. Nik behintzat
eskatuko diot.

Ezkerreko blokearen oina
rriaezarrita,zentsuramozio
bat posible ikusten duzu?
Zentsuramozio bat? Urte

eta erdi geratzen da hurren-
go hauteskundeetarako, bai-
nahorretarakopausozpauso
joan behar da. Alkateari
mozioa aurkezteak arazoak
ere ekar ditzake, baina, erre-
alistak izanez gero, dena da
posible. Ni pertsonalki, prest
egongonitzatekemozioabul-
tzatzeko,bainaaurretikhain-
bat gauza adostu behar dira
bestealderdiekineta,argidau-
katalkateak,berejarreraalda-
tzenezbadu, karguakolokan
duela. Oposizioko alderdien
artean hitzarmen bat sina-
tzearen aldekoa naiz, legeal-
diarenhasieranegingenituen
akatsak ez errepikatzeko.
Hitzarmen horretan elkarre-
kin bultzatu nahi ditugun
gaiak sartu beharko lirateke:
gaztetxea,Muntokoplanpar-
tziala, arau subsidiarioak,
Orioko Plaza aldizkaria ken-
tzea…
Alkateariaurreeginbeha-

Komertzio batzordeko burua da Iñaki Garcia. KARKARA
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rradago,berejarreraitxiaiku-
sirik.Urrikoplenorakomozio
batzukaurkeztuzirenbileran
bozkatzekoetaberakezzituen
gai ordenean jarri. Eskerrak
oposizioko alderdiok behar-
tugenuenhoriekbozkatzera,
bestelahorgeratukobaitziren
airean. Gainera, azaroan ez
zuenplenorikdeituetaaurre-
kontuak ere oraindik bozka-
tu gabe daude.
Udaletxehonetanezdago

talanterik lanaelkarrekinegi-
tekoetahorrekbereondorioak
ekarriko ditu. Hemen gerta-
tzen diren ulergabeko gauza
guztiak herriak jakingo bali-
tu, bati baino gehiagori bela-
rritik tirako liokete alderdiko
zuzendaritzak.

Irakurri duzu Ezker Aber-
tzaleareneztabaidarakotxos-
tena?

Autonomiako hautes-
kundeetakoemaitzakikusita,
nahi gabe, leiho bat ireki da
Euskal Herrian bakea lortze-
ko. Ezker Abertzalea indarra
galtzen ari zen eta indar hori
beste alderdi batera zihoan,
Aralarrera. Horrek zer pen-
tsatua eman dio Ezker Aber-
tzaleko askori, lehendik ere
gertatzen bazen ere. Orain
konturatudira instituzioetan
egoteak zenbateraino balio
duen, betez ere, politika egin
nahi bada, eta horren aldeko
apustugarbiaegindutelairu-
ditzen zait.
Bestalde, penaz ere begi-

ratzendiotgaiari,hausnarketa
hori nik neuk orain 40 urte
egin bainuen. Nik borroka
armatua praktikatu dut,
horren alde egon naiz, eta
oraindikezdioterabatukoegi-
ten,bainairitsidamomentua
funtsa osoa galdu duena eta
erabiltzen duenaren kontra
bihurtzen ari da. Bide horre-
tatik ezin da ezer lortu aurre-
ra egiteko eta biktimak utzi
ditualdebietan.Jendeakahaz-
tu egiten du diktadura bat
egon zela, ahaztu egiten da
baita eskolan ere euskaraz
egitea debekatua zegoela. 16
urterekinespetxeansartunin-
duten, oraindik horretarako
adinik ez nuenean. Horrega-
tik diot biktimak bi aldeetan
daudela.

ELKARLAN POLITIKA

“Euskal Herrian alderdiak, nahiz eta ados
egon, ez gara gai eskutik helduta joateko.
Orion, ordea, bai. Aralar, EA, Ezker
Abertzalea eta Ezker Batua elkartuta gaude
adostasuna dugun kontuetan aurrera
egiteko”

ZENTSURA MOZIOA

“Urte eta erdi geratzen da hurrengo
hauteskundeetarako, baina horretarako
pausoz pauso joan behar da. Errealistak
izanez gero, dena da posible”

BORROKA ARMATUA

“Nik borroka armatua praktikatu dut, baina
iritsi da momentua funtsa osoa galdu
duena eta gure kontra bihurtzen ari da”

2011KO HAUTESKUNDEAK

“Ezker Abertzaleak gehiengoa lortuko du
eta bestela besteon babesarekin
eskuratuko du alkatetza”

Dokumentua dela-eta,
pozten nau Ezker Abertzale-
ak bide baketsuari eusteak,
denoi irekikobaitizkigulane-
rako ateak, eta planteamen-
du horrekin urrutira heltzea
esperodut.DenokdakiguEAE
Legebiltzarrean egon balitz,
Patxi Lopez ez litzatekeela
lehendakari izango.
Oso zaila da aurrera pau-

soak ematea eta, aldiz, oso
errazaatzerantzegitea.Horre-
gatik, esfortzu handia eska-
tzen du gaiak, ez Ezker Aber-
tzalearena bakarrik, guztio-
na baizik.
Zapaterok bakea lortzeko

aukera txikiena izango balu,
bera izango litzateke lehena
aurrera pausoa ematen , bai-
na ezin gara zain egon.
Etaezdakigu,baina,pun-

tu horretara iritsita, agian,
dagoenekopausohoriekema-
tenaridirabialdeak,gukezer
jakin gabe.

2011ko Udal osaketaren
kiniela egiten ausartuko
zinateke?
Kinielak adituenak ere ez

dituasmatzenEuskalHerrian;
baina, jolas bat denez, busti
egingo naiz.
DenaEzkerAbertzalearen

baitan dago eta, hauteskun-
deetan egotea lortzen badu,
gehiengoaizangodu;gehien-
goa ez bada, alkatetza lortu-
ko du besteon babesarekin.
Gauzak horrela jarraitzen

badute, inoiz jakin ezin den
arren,ustedutOriokohurren-
go Udala ezkerrekoa izango
delaetabenetanpozgarriada
hori. EAJ bigarren indarra
izangodelaustedut eta, bali-
teke, PSOEk eta EAk ez izatea
ordezkaririk.
Ezker Batua mantentzea

espero dut eta Aralarrekin,
berriz, ez dut oso garbi. Bali-
teke mantentzea, baina oso
zaila ikusten dut Ezker Aber-
tzaleak Udalean egotea lor-
tzenbadu. Posible da igotzea
ere, baina oso zaila da.
Hala ere, askotan jendeak

ez du baloratzen zinegotziek
egindakolana.Botoaskofijo-
ak dira, batez ere, EAJkoen
jarraitzailedirenenak.Horre-
lakoakhutsakdiraetaezdute
lan politikoa baloratzen.
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NIRE HONETAN

LeJournal du Pays
Basque, Noticias de
Gipuzkoa, El Correo

español –el pueblo vasco–,
Diario de Navarra, El Diario
Vasco, Diario de Noticias de
Álava, Sud ouest… Euskal
Herrian gehien erosten
diren egunkarietan oso
euskara gutxi aurki daiteke.
Nahiz eta batzuk vasco/bas-
que hitza gora eta behera
erabili –harro-harro asko-
tan–, alfer-alferrik izaten da,
ez baitute hitzik jartzen ez
vascon ezta basquen ere.
Badira izena bera euskaraz
jarri eta euskararekin
bestelako atxikimendua
aditzera eman nahi dutenak
ere: Gara, Deia… baina,
horietan ere, kale; euskarari
tarte txikia uzten diote eta
orrialdetan ondomiatuz
baino ez dugu egiten topo
gurearekin. Marka da gurea,
gero; gehienok erdaraz
jasotzen ditugu eguneroko
albisteak euskararen
herrian, baita euskaldunak
garenok ere.

Herri hau sortzen segi
dezagun euskaratik ta
euskaraz agindu zigun
Maialenek igandean,
txapelaren zatia guri
lagata.
Kendu egin ziguten

euskara hutsean genuen
periodiko bakarra: gezurren
artean egia; Euskaldunon
Egunkaria.
Zaharra itxi ziguten,

egia; baina hortxe daukagu
Berria.

Euskaratik
eta euskaraz

ANA GONZALEZ DE TXABARRI

Gehienok bekatari

Gure gazte denboran
auzokodendatxikie-
tan egiten genituen

erosketak. Iadenetikegoten
zen: Pryca izenarekin ditu-
gun erako saltokiak ziren.
Orduan, erosketak nor-

berarenetxetikhurbilegiten
ziren, herriko eta auzoko
dendetan. Eta ia beti denda
berean erosten zenez, eros-
leak eta saltzaileak harre-
man estua izaten zuten.
Halako harremana sor-

tzenzen,nonaskotanzorre-
tan lagatzen genuen eros-
ten genuena, eta astebuka-
eran edota inoiz hilaren
bukaeran ordaintzen ziren
–lantokitik dirua jasotzen
zeneanedosenarraitsasotik
etortzen zenean–, dendatik
eramandakogauzak.Goiko-
kalen guztiok ezagutzen
genuen elkar, eta produk-
tuak zorretan etxera erama-
teko ohitura oso hedatua
zegoen garai hartan. Apun-
tatu esan, eta dendatik alde
egitenzenuen,zorroagorai-
no ondo beteta.
Gainera, auzokodendan

guk geuk eskatzen genuen
erosi nahi genuena.Denda-
riakdenonbistanzituensal-
gaiak,erakusmahaiarenatze-
ko apaletan, eta guk, beze-
rook, eskatzen geniona
ematen zigun. Eta produk-
tuaren arabera, erosi baino
lehenukitzekoetabaitadas-
tatzeko ere aukera bazego-
en: ikustearekin ez baitzen
aski;horidena,ezingirojato-
rragoan egiten zen. Kon-
fiantza osoz, gainera. Elka-
rren arteko harreman onak,

seinale. Bada, joaten garen
tokian ondo har gaitzatela,
denoi gustatzen baitzaigu.
Guri harrera ona egitea eta
gurekinjatorjokatzea,alegia.
eta azken hori denda txikie-
tan soilik ematen da, nire
ustez.
Bestetik, badirudi, orain

askeagoak garela erostera-
koan,apaletatikproduktuak
geukhartzenditugulako.Bai-

na ez. Berek saldu nahi iza-
ten dutena muturraren
aurrean jartzen digute-eta:
eskura-eskura jarri ere gure
begien aurrean; gainontze-
koak,goikozeinbehekoapa-
letan, edota besteen atzeal-
dean; gure bistatik urrun,
erdi ezkutaturik. Gainera,
askotan, behar ez duguna
ere inkontzienteki hartu eta
karrorabotatzendugu.Gas-
tuahandituzhorrela.Zenbait
produktudastatzekoaukera
erebadago; baina soilik sal-
du nahi digutena: promo-
ziotan eta horrela.
Gureherrikozenbaitden-

datan bigarren edo hiruga-
rrenbelaunaldiakhartuizan
baludendakomartxa,aurre-
ko guztiak dakarrena, azke-
nean, denda itxi beharrada,
bezero faltaz; betiko itxi ere.
Bada, gero eta jende gehia-
gok erosketak egiten baititu
–gauza batengatik edo bes-
tearengatik–Prycaedohorre-
lakomerkataritzagunehan-
dietan;etaherriko dendatxi-
kiei gero eta zailago egiten
zaie horiekin lehiatzea eta
etekinakateratzea,duinbizi-
tzen jarraitzeko.
Ondorioz, herrian, den-

da txikirik gabe, kaleak jen-
derik gabe gelditzeko arris-
kuadagoeta,horrela,herriak
bizia galtzen du.
Beraz, oztopoak jarri

ordez, erraztu diezaiegun
herriko dendei euren bizi-
modua aurrera atera deza-
ten, eta erosleok ez gaitezen
erorihainerrazetahainmaiz
merkatuhandietaboteretsu
horiek ezarritako dotrinan.

Produktuaren
arabera, erosi
baino lehen

ukitzeko eta baita
dastatzeko ere
aukera izaten
genuen garai
bateko denda

txikietan

EUKENI SANTAMARIA

LANGILEA

ADARRETATIK HELDUTA
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BECatua

Moilabazter honetan
denbora azkar doa.
Azkarregi. Aldaketa

klimatikoaren eragina dela
diote adituek. Duela hamai-
kaurteneguakluzeagoakzire-
la eta baita urteak ere. Argi
dakusagu, ilargiak pasa aha-

la, urteak motzago eta fleki-
lloa atzerago.
Horrela pasa zaizkigu

azken lau urteak ere, di-da,
Egañak azken txapela irabazi
zuenetik.BertsolaritzakBECa
konkistatu zuenetik. Eta,
oraingoan bai, joateko auke-
ra izanduthiru lagunekineta
autobuskada herritarrekin.
Anaiarenlanarenfruituakdas-
tatzera (berak eman zidan
gonbita) eta bihotzari igur-
tziak ematera. Tarteka negar
pixka bat egin beharra dago,
disimuluan behinik, ze gizo-
nok ere sufritzen dugu isilta-
sunean. Eta igandeak dene-
rako eman zuen. Serio jarri
gintuzten askotan, algaraz
besteetan, barre txikia dari-
gulasarrietaMaialenekospi-
taleanmalkoakbetiletandan-
tzan. Benetan diotsuet goza-
tu egin nuela, genuela,

JOKIN SALSAMENDI

MOILA BAZTERRETIK

zenutela eta… datozenak
gozatuko dutela.
Txundigarria izan zen

saioa eta ikaragarria giroa.
EuskalHerrikobazterguztie-
tatiketorritakojendea,15.000
lagun, denak isil-isilik, gero
denak txaloka eta, ondoren,
eskuak altxatuz olatua egi-
ten. Eta olatuari haizea ema-
tenOriokominitxaranga, jen-
detzaren aurrean brankaz
Perona, Sarasola eta Iboni.
Tsunamia puzten. Barakal-
doko olatuaren zipriztinak
moila bazterreraino heldu
dira. Torrotxo chapeau! Eta
baitaErrikotxiakolangileumi-
lei.
Azkenean, onenak iraba-

zizuen,Maialenek,merezita.
Denbora azkar pasatzenbai-
ta, ez alferrik, eta iritsi da,
kostata,Clementerenfabori-
toa zen zarauztar bertsolari

Txundigarria izan
zen BECeko saioa,
eta ikaragarria

giroa.

Barakaldoko
olatuaren

zipristinak moila
bazterreraino
heldu dira.

Torrotxo chapeau!
eta baita

Errikotxiako
langile umilei.

handiak erreleboa emateko
garaia. Izagirrek… ez, ez
hori… Egañak.

270. karkara:Karkara bikoitia  14/1/10  10:52  Página 19



PUBLIZITATEA20 2009ko abenduaren 18a | KARKARA

RAMIRO
argazkiak
943 83 10 48
610 697 668

www.fotoramiro.com

270. karkara:Karkara bikoitia  14/1/10  10:52  Página 20



ARGAZKI ZAHARRA 21KARKARA | 2009ko abenduaren 18a

Purra, purra, purra…

Munduan plaza asko
dira argazkian
ikusten dugunaren

tankerakoak, handiak eta
usoz betetakoak, alegia.
Horietako bat Zaragozako
Pilarreko Amaren
basilikaren aurrean
dagoena da, argazkian
ikusten dena.

Duela 43 urte, 1966an,
aterata zieten argazkia
oriotar horiei. Argazkilaria,
herrikoa zen, Sánchez
fotografo zaharra.

Zaragozara joan nahi
zutenentzat autobusa
jarriko zuela agindu omen
zuen Sánchezek, eta baita
Pilarika egunerako jarri ere.
Herritar asko joan zen,
autobusa beteta Mari
Karmenek esan digunez.
Eguna han pasa eta,

Pilarikako jaiak nolakoak
ziren ikusi eta gero, berriz
ere Oriora itzuli ziren.
Egunpasa polita izan zela
esan digu.
Argazkian goian eta

ezkerretik hasita,
Valladolideko Rosario, Mari
Kruz Ramiro, Valladolideko
gizon ezezaguna, Trini
Gurrutxaga, Joxe Manuel
Gurrutxaga. Lurrean jarrita
eta ezkerretik eskubira Trini
Genoba, Euxebi Genoba eta
Mari Karmen Gurrutxaga.

ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA:

MARI KARMEN GURRUTXAGA

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

Zaraguetako LHko 5.
eta 6. mailak bertso
txapelketa nagusia

jarraitzen ari gara.
Igandean, abenduaren
13an, finala izango da.
Eztabaida handia dago gure
artean, batzuk esaten dute
Andonik irabaziko duela
berriro, beste batzuk
Maialenek kenduko diola
txapela. Hau atera orduko
jakingo dugu zeinek irabazi
duen.
Nik lehen ez nuen ia

bertsolaririk ezagutzen eta
orain bertsolari asko eta
askoren izenak dakizkit.
Banekien txapelketa lau
urtetik behin izaten zela,
baina ez nekien nola
sailkatzen ziren.
Iñaki Gurrutxaga da gure

bertso irakaslea, bera ere
Txapelketa Nagusian ibili
da; finalaurrekoetaraino
iritsi da, eta berari esker
bertsolaritza gero eta
gehiago gustatzen zait.
Guretzat Iñaki da

txapelduna.

Bertsotan
primeran!

JOSEBA GUTIERREZ

LH 6. MAILA

Izugarria izan zen Dea-bruak Teilatuetan talde
tolosarraksanikolasetan

eskaini zuen kontzertua.
Kanpotik jendepila bat era-
karrizuen,bainaherritarrok
ereaskogozatugenuenbere-
kin.
Kontzertuahasteko,biz-

karra emanda jarri ziren
eskenatokiko aurreko alde-
an ibiltzen diren hiruak.
Buelta eman eta hara! Ube-
da anaiak –Joni eta Imanol,
baxujolea eta kitarra jotzen
duena– betaurreko beltzak
jantzita hasi zuten kontzer-
tua.Energiahandizhasiere,

eta,aurrerazihoanheinean,
berotzen joan zen.
Bainamomentu gorena,

Aritz Mendieta abeslaria
entzuleenartera jaitsi zene-
an izan zen: jendea erotu
beharreanjarrizuenetabata
besteari bultzaka bukatu
zuten.

Zuentzat,gaureuriaegin
du, zein da zein… bezalako
kantuak jo gabe ez zituzten
utzi, eta nahiz eta aurrez
herrian ez zuten jo, herrita-
rren erantzuna aparta izan
zen. Kantu asko eta asko
abestuzituztenbertanizan-
dakoak.

Rockeroenizpirituadute
Deabruek eta beste talde
baten kantak dioen bezala,
infernurako autobidea ire-
kitzendutekontzertubakoi-
tzean.
Orion, gainera, faktore

batgehituzitzaien.Baterian
David Gorospe zarauztarra
izanzen,atzetikjozuenSkas-
ti taldeko bateria-jole bera.
Titularreanesandabeza-

la, sanikolasetako larunba-
tean giro epela izan bazen
ere, infernuko suaren beroa
ekarrizigutenDeabruek.Eta
kantari joan ziren…
IKER GURRUTXAGA

Kontzertu ederra eman zuten Deabruek sanikolasetan, plazan. KARKARA

Infernuko beroa
sanikolasetako epelean
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“Momentu
ederrena
elkarrekin hazitako
belaunaldia, saioa
amaitzean, bat
eginik oholtzan
elkar hartuta ikusi
nuenean izan zen.
Andoni guretzako
eredugarria,
maisua da.
Elkarrenganako
maitasun
sentimendua egon
zen oholtzan eta
emaitzan ikusi zen.
Taldearen parte
izatea gehiago
estimatu dut lehen
emakume
txapelduna izatea
baino.Herri
honetan dagoen
poz premia
nabaritzen da, eta
ilusioa pizten
deneko batasuna
ikusi zen atzo.”

MAIALEN
LUJANBIO
Txapelduna
Euskadi Irratia
2009/12/14

HANDIK ETA HEMENDIK ZORIONAK!OSPAKIZUNA

2009. urtea amaitzen ari
den honetan, ezin
gaitezke ahaztu KARKARA

Aia eta Orioko etxeetara
iristea posible egiten
duzuen guztiekin.

Erakunde publikoen
diru-laguntzarekin
soilik ezingo litzateke
KARKARA aurrera atera
eta, beste hogei urte
egin nahi ditugunez,
bazkideen eta
publizitatea jartzen
duzuenen laguntza
ezinbestekoa dugu.

Zer gutxiago
hemengo zutabetxo hau
zuei eskaintzea baino.
Bihotz-bihotzez
eskertzendizueguegiten
duzuenahalegina,etaare
gehiago orain, azken
urteko krisialdi
ekonomikoak
guztioi eragiten
digunean.Eskerrikasko.

KARKARAren
laguntzaileei

20. urtea balkoitik ospatzen
Ekainean bete zuen KARKARAk 20. urtea, baina, dirudienez,
ospakizun guztiak oraindik bukatzeko zeuden.
Sanikolasen hasieran, Udalak KARKARA taldekooi eman

zigun itxaferoa pizteko ardura eta ez genuen hutsik egin.
20 urteko ibilbidean bertan aritutako ahal bezain beste
lagun bildu eta balkoira igo ginen. Udaletxe barruan
txanpainarekin topa egin eta Zingirara joan ginen
bazkaritara!
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Aizkol apustua egin zuen 71
urterekin Arangurenberrik

Manuel Lasarte ome-
naldizomenaldiibi-
li zen 1984ko aben-

duan. Hain zuzen ere, Fer-
nando Ar to la Borda r i
egindakoanhartuzuenparte
lehenik,Hondarribian,aben-
duaren2an.Bigarrena,biaste
beranduago,hilaren16anizan
zen Zarautzen, Zaldibiren
aldekoan.
San Nikolas egunean,

Durangoko19.azokajarrizen
martxan.UrtehorretanAnto-
nio eta Juan Kruz de la Fuen-
te oroitu zituzten, Los plate-
ros de Durango ezizenarekin
ezagunakzirenak.Kantaasko
idazteagatik egin zitzaien
omenaldia, tartean, Hator,
hator kanta hain ezaguna.
Urte hartan 90 saltoki jarri
zituzten liburuetadiskoazo-
kan.
Abenduaren erdialdean,

EHUko ikasleek greba egin
zutenetaunibertsitatearenia
zentro guztiak geldirik eduki
zituzten. Matrikulen garesti-
tzeaetabekaeta EHUrentza-
koaurrekontuenjaitsieraizan
ziren,besteakbeste,grebaren
arrazoiak.

SANIKOLASAK
Abenduaren 7an, goizeko
11:00etansardinjanaizanzen
eta, atzetik, 12:00etan herri-
kirolak eta bertsolariak izan
ziren.
Arratsaldeko 17:00etan

sokamuturra izan zen. Ilun-
tzeko 20:30ean, Zarauzko
abesbatzak kantatu zuen eli-

ORAIN DELA 25 URTE

Los plateros de
Durango omendu

zituzten
Durangoko 19.
azokan, beren
kantutegiagatik

Eulojio Gurrutxaga
Arangurenberrik,

71 urterekin
kanako enborra
mozteko saiakera

egin zuen

Astigarraga herri
egitea eskatu zuen
biztanleen %91k

zen.Bazkalondoan,16:00etan,
futbol partida jokatu zen eta
18:00etan Iratzarri taldearen
dantzaldia.Egunarenamaie-
ran, 19etan, Sabiron orkes-
trak jo zuen.
Azken egunean, hilaren

9an,sokamuturra,ziklo-kros-
sa, bertsolariak, estropadak
eta antzerkia izan ziren ikus-
gai.

ERRONKA AIZKORAN
Eulojio Gurrutxaga Arangu-
renberrik, 71 urterekin kana-
ko enborramozteko saiakera
egin zuen sanikolasetan eta
egitea lortuzuenordubetetik
beherako denborarekin.

Jose Inazio Esnal Errota-
xarren marka hautsi nahi
zuen. Hark 65 urterekin 108
ontzako enborra 67 minutu
eta32segundotanebakizuen,
1960an.Dirurikezzuen joka-
tuEulojiok eta J. I. Perona eta
P.M. Ikazetaizanzituenlagun-
tzen.

ASTIGARRAGA HERRI
Ordura arte Astigarraga
Donostiakoauzoaizanbazen
ere, hilaren 30ean egindako
kontsultan %91 herri inde-
pendentea izatearen alde
agertuzen.Herritarren%60ak
hartuzuenpartebozketahar-
tan.
Oriok babesa eman zion

Astigarragari, Orio ere antze-
ko egoeran egon zelako, Hiri
Gutuna eskuratu zuenean,
Donostiatik apartatu egin
zelako.

1984
ABENDUA

zan.Gaueko22:00etan,Mikel
Herzog bergararraren orkes-
trak kontzertua eman zuen
plazan.
Hurrengo egunean, Ama

Sortzez Garbiaren egunean,
10:00etanmeza nagusia izan
zen.Ondoren, legatzasaltsan
prestatzeko lehiaketa jokatu

JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Naroa Allo Campos,
Orion,abenduaren10ean.
• Jokin Garmendia
Etxeberria, Orion,
abenduaren 8an.
• AimarValentinoSoriano,
Orion, abenduaren 7an.
•NathaliaTorresMontoya,
Orion, abenduaren 1ean.
•Xabier Agirresarobe
Vicente, Orion,
abenduaren 1ean.

• Joxepa Markietegi
Azpitarte, Orion,
abenduaren 15ean.
75 urte.
• Joxe Manuel Mugika
Azpeitia, Aian,
abenduaren 2an.
• Joxe Bernardo Etxabe
Goenaga, Aian,
abenduaren 1ean.
• Xanti Segurola Agirre,
Aian, azaroaren 30ean.

EZKONDUTAKOAK

• Juan Jose Lizartza
Arregi eta Miren Jaione
GenobaLertxundi,Orion,
abenduaren 5ean.
• Rakel Delgado Diaz-
Güemes eta Migel
DurandegiAñorga,Orion,
azaroaren 28an.
• Andres Felipe Torres
Santacruz eta Sandra
Maryori Montoya Rabe,
Orion, azaroaren 27an.
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“Euskarak eman didana itzuli
nahi diot euskarari, eta kitto”
Orain dela hilabete eta erdi
inguru langabezian geratu
ondoren, euskararen
transmisioaren alde ahal
duen guztia egiten ari da.
Mintzalagun programagatik
galdetzeko jo dugu
Arantxarengana, baina
askoz gauza gehiago
kontatu dizkigu.

Nolaedozergatikeginzinen
Mintzalagun?
IazhasinintzenMintzala-

gun programan, KARKARAn
proposamena irakurri ondo-
ren,etaeuskaldunberribaka-
rrarekinaritunintzen.Euskara
ikasten ari zirenei edo ikasi
berri zutenei laguntzea zen
helburu, inguruaneuskaldu-
nik ez eta praktikatzeko zail-
tasunak zituztelako.
Zergatik apuntatu nin-

tzen?Denboraneramaneus-
kaldun bezala zerbait egin
nahi nuela pentsatzen, eus-
kararen inguruan. Gero eta
atzerritar gehiago dagoenez,
haiei laguntzeanuenburuan
eta Mintzalagun izatea ikusi
nuenhorretarakoaukeraego-
kiena.

Aurten ere ari zara?
Aurten hiru euskaldun

zahargaudeetalaueuskaldun
berri.Bitaldetanbanatugara:
nibirekinaritzennaizetabes-
te biak beste birekin.
Ezdabestemundukogau-

zaere,asteanordubetezelkar-
tu eta hitz egin, kafea hartuz
edo oinez gabiltzala…
Iazko esperientzia motza

izan zen, berak nahiko ondo
egitenzueneuskarazeta, tira,
ez zidan horrenbeste bete.
Aurten, ordea, ez dute hiz-
kuntza hain ondo ezagutzen
eta ikasteko gogo bizia ikus-
ten zaie.

Zergatiknahiduteetorkinek
euskara ikasi?

ARANTXA ARRILLAGA | MINTZALAGUNA ETA AISAKO IRAKASLEA

Asko tabernan edo osta-
laritzanaritzendiralaneaneta
tragoaketaeuskarazeskatzen
dizkiete, beraz, integratuago
egoteko eta lana hobeto egi-
tekonahiduteikasieuskaraz.
Hala ere, asko harritzen

nauena da Orion ez dela
horren erraza euskaraz jar-

dutea diotela. Ondo hitz egi-
ten ez dakitela konturatu
orduko denak gaztelaniara
pasatzen omen gara, haiei
gauzakerraztekoedo.Nirekin,
berriz, euskaraz egiterakoan,
ez dute gaizki egiteko beldu-
rrik eta naturaltasun osoz
zuzentzen dizkiet akatsak.

Denbora neraman
euskaldun bezala
zerbait egin nahi
nuela pentsatzen,

beti ere
euskararen
inguruan

Hobeto
erlazionatzeko
ikasi nahi dute
euskara, ez

titulurik behar
dutelako.
Gozada da

Berezeuskararenarloanegi-
ten al duzu lan?
Berez, ez dut lanik egiten,

langabezian geratu nintzen
orain hilabete eta erdi ingu-
ru. Web orriak diseinatzen
nituen, beraz, zerikusirik ez
euskararekin.Hala ere, paro-
an geratu nintzenetik AISA,
etorkinentzako euskara ikas-
taroetan nabil irakasle,
Donostian.Orionereeginzen
ikastaro hori eta, pentsa,
hemenarrakastaizanbazuen,
Donostian… jendea behar
zuten irakasle lanetarako eta
lagunbatenbitarteznabilhan.
Gozada bat da. Ez da titu-

lua behar duen jendea eta
euskara herritarrekin hobeto
erlazionatzeko tresnamodu-
raerabiltzendute.Horretara-
ko ikastendute, ingurukoen-
gandik gertuago sentitzeko.

MintzalgunaetaAISAkoira-
kasle. Gogor eman dizu.
EtaDonostiakoSanPatri-

cio ikastetxeanereeuskarako
klaseak ematen ditut, eskola
orduzkanpo.Ikastetxehorre-
tan gaztelaniaz eta ingelesez
hartzendituzte ikasgaiaketa,
asignatura modura badute
ere, ez dakite euskaraz tutik
egiten.Izugarrizkopenaema-
ten dit horrek eta, egunero,
eguerdian ordubetez aritzen
naiz ikastetxeko txikienekin,
bidea irekitzen hasteko.
Gainera,orainurteetaerdi

bi neska hartu nituen etxean
eta oraindik ere hor ditut,
kanariarra da bata eta fran-
tsesa bestea. Euskara ikasi
nahi zuten, euskaldunekin
harremanaizateko,etahorre-
tan dabiltza.

Euskararen salbatzaile izan
nahi duzu, orduan?
Euskarak eman didana

itzulinahidut.Orain, euskal-
duna izatea da nire curricu-
lumean garrantzitsuena.

Euskara ikasi nahi duten bi neska ere hartu ditu etxean Arantxak. KARKARA
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ABENDUA/URTARRILA
18an, G. Artiñano.
19an eta 20an, Azaldegi.
21ean, Larrañaga.
22an, Mutiozabal.
23an, Etxeberria.
24an, Lasa.
25ean, Azaldegi.
26an eta 27an, Zulaika
28an, Mutiozabal.
29an, Etxeberria.
30ean, G. Artiñano.
31n, Iriarte.
1ean, Iriarte.
2an eta 3an, Lasa.
4an, Etxeberria.

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

Abendua Itsasgora Itsabehera Ilargia
18 05:16 eta 17:39 11:29 eta 23:38
19 05:50 eta 18:12 12:04 eta _____
20 06:25 eta 18:46 00:14 eta 12:39
21 07:02 eta 19:21 00:49 eta 13:15
22 07:41 eta 20:00 01:24 eta 13:54
23 08:23 eta 20:46 02:07 eta 14:37
24 03:13 eta 21:43 02:54 eta 15:27
25 10:11 eta 22:50 03:51 eta 16:25
26 11:18 eta 23:59 04:57 eta 17:30
27 12:27 eta _____ 06:07 eta 18:35
28 01:02 eta 13:30 07:11 eta 19:35
29 01:57 eta 14:26 08:07 eta 20:28
30 02:48 eta 15:17 09:00 eta 21:17
31 03:36 eta 16:06 09:50 eta 22:04
01 04:25 eta16:50 10:35 eta 22:50

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com

270. karkara:Karkara bikoitia  14/1/10  10:52  Página 26



AGENDA 27KARKARA | 2009ko abenduaren 18a

Urtarrilaren 5ean, 18:00etan, helduko dira Errege
Magoak Oriora eta herrian barrena goxokiak
banatuko dituzte. 20:00etan, Oriotik Aiara igoko dira
eta bertan ere gauza bera egingo dute, gero bidea
jarraitzeko.
Egun berean, goizean, Erregeen karteroak

haurren gutunak jasoko ditu Orion. Aian, berriz,
urtarrilaren 3an pasako da Bizarzuri, 11:30ean.

Badatoz Errege Magoak

OLENTZERO
Aian, abenduaren 24an,

pailazoak, Olentzero eta
txokolate jana. 17:00etan.
Orion, abenduaren 24an,

Olentzero eta Mari
Domingi, 16:30ean, moilara
heldu eta, 17:00etan, plazan
izango dira. Haurren
gutunak jaso bitartean,
Txurrumuskik antolatutako
jolasak izango dira eta
Arkupekoek txokolate beroa
banatuko dute. 19:00etan,
ttuntturroekin eta
kantujirakoekin herrian ibili
eta Lizargatetik gora joango
da Olentzero etxera.

KONTZERTUA
Orion, abenduaren 21ean,

musika eskolako tailerreko
txikien Gabonetako
kontzertua, 19:00etan kultur
etxean. 18:30ean,
Instrumentutako ikasle
gazteen kontzertua. 22an,
instrumentuetako ikasle
helduena. 20:00etan, elizan.

AURKEZPENA
Orion, abenduaren 22an,

Fabian Loidiren bizitzari
buruzko liburuaren
aurkezpena. 19:00etan,
kultur etxean.

HITZALDIA
Orion, abenduaren 23an,

Nerea Sancho sexologoaren
hitzaldi tailerra. 19:00etan,
kultur etxean.

HAUR JOLASAK
Orion, abenduaren 22an,

pedal-autoak, trizikloak eta
patineteak. 16:00etatik
18:00etara, ikastolan.
Orion, abenduaren 23an,

globoflexia. 26an, zirko
tailerra. 28an, txiki txoka eta
tailerrak. 29an punteria

abenduaren 26ra arte.
Orion, urtarrilaren 2an,

Gabonetako haur parkea.
11:00etatik 13:30era eta
16:00etatik 19:00etara.

KANTU ESKEA
Orion, abenduaren 24an,

Ikastolakoen,
Zaraguetakoen eta musika
eskolakoen Gabonetako
kantu eskea. 10:45ean,
Ikastolatik. 17:00etan,
helduen kantujira
Errikotxiakoekin.
Aian, abenduaren 24an,

Lardizabal eskolako guraso
batzordearen kantu eskea.
09:00etan, auzoetara joango
dira eta, 17:00etan, herriko
buelta egingo dute.

LASTERKETA
Orion, abenduaren 31n,

San Silbestreko herri
lasterketa. 12:00etan,
Ikastola ondotik.

ZINEA
Aian, abenduaren 26an,

Up filma. 16:30ean, kultur
etxean. 27an, El valiente
desperaux, 16:30ean, eta
Harry Potter: el misterio del
príncipe, 18:30ean. 29an,
LOL , nagusientzat,
16:30ean. 30ean, Los
mundos de Caroline,
16:30ean. Urtarrilaren 2an,
16:30ean,Monstruos contra
alienigenas, eta Saw IV,
nagusientzat, 18:30ean.

tailerra. 30ean, jolas
erraldoiak eta txokolate
jana. 17:00etatik 19:00etara,
kultur etxean.
Aian, abenduaren 28an,

Barakaldoko BECeko PINera
irteera. 14:00etatik
19:00etara. 4 euro.
Sarrerak Juanenean salgai

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

idatzia. Tf: 680 14 98 84.

ETXE BILA
Neska euskalduna

alokairuko pisu bila dabil
Orion. Interesatuak deitu
647 48 62 32 telefonora.

LAN ESKAINTZA
Etxeko lanak egiteko

eskarmentudun pertsona
behar dut. Autoa izatea
beharrezkoa da. 660 38 22
37 (19:00-21:00).

LAN BILA
Familia edota edadetuak

zainduko nituzke gau eta
egun. Eskarmentua badut.
Tf: 686 04 27 32.

Geriatrian titulatua naiz
eta edadetuak, haurrak…
zainduko nituzke.
Zainketan eta sukaldean
eskarmentua dut.
639 40 94 21.
Edadetuak zainduko

nituzke arratsalde eta
asteburuetan.
Eskarmentuduna.
600 74 56 86.
Ingenieritza teknikoko

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

geriatrian titulatua naiz.
Edadetuak zainduko

AZOKA

GALDUTAKOAK
Audifono bat azaldu da

Aiako Iturriozenan. Jabea
bertatik pasa jasotzera.
Urrezko ume pultsera bat

galdu da, Ikastolatik Goiko-
kalera bidean. June du

nituzke. Eskarmentuduna.
663 91 43 29 (Kristina).
Edozein lan hartuko

nuke: 639 40 94 21.

SALGAI
Duplex berria

Goikokalean. Hiru logela,
sukalde osatua, horma-
barruko armairuak eta
igogailua. 276.000 euro. 653
74 25 76.
Golf IIIa oso egoera

onean. Informazio gehiago:
652 75 46 99.
Etxe aldaketagatik,

190x90eko eta 200x100eko
ohea, 6 lagunentzako
mahaia eta telebista salgai.
646 18 99 99.
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