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Australia, Brasil eta
Argentina bistan

Lau hilabeteko bidaian
leku eder asko eta
tristetzeko miseriak ikusi
ditu Aiako familia bateko
kideek. Eskola berezia
izan da lauentzat.
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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.

ANTONIO ZUMETA TXANKA

1
Maiatzaren azken iganden
goazen Kukuarrira,
lengo gure oitura zarrai
eman zaiegun segida,
gurutzeederraantxedaukagu
gurre herriyai begira,
inguruontakomendigoizalek
bertan bilduko baidira.

2
Gazte denboran gogoratuta
pensamenduak buruan,
zenbait ibili egiña naizen
Kukuarri inguruan,
eskopeta zar bat bizkarren
ta zakurra albuan,
ni ainbat aldiz iyotakuak
asko etziran orduan.

3
Kukuarrira iyo berdeu ta
ortxe dakagu aukera,
gazte ta zarrak animatuta
goizetik erten batera,
gurutzeonduanmezaentzuteko
izango degu aukera,
mezaondorenabestuzagun
kukuarekin batera.

Kukuarriko gurutzeari

PUBLIZITATE PREZIOAK

IRAGARKIA ALERO JARRITA
Modulu bat ............................................... 12,00 €
Bi modulu .................................................. 24,00 €
Hiru modulu .............................................. 36,00 €
Lau modulu ............................................... 48,00 €
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 €
Sei modulu ................................................ 95,00 €
Zortzi modulu.......................................... 127,00 €
Orrialde erdia .......................................... 174,00 €
Orrialde osoa........................................... 306,00 €

Publizitatea kontratatzeko Pat Cowierekin hitz egin (695 78 07 20) edo karkara@karkara.com
Prezio hauei BEZa gehituko zaie
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Masterra
dela eta
Aurreko KARKARAn Mikel
Izquierdok gure idatziari
emandako erantzunaren
aurrean, hainbat argibide
eman nahi ditugu:

Arrazoidujanariaketadie-
tak ez zaizkiola ordainduko
esatenduenean.Gureakatsa.
Kirolteknikariarenlanpostua
duela4legealdiEAkoetaEzker
Abertzalekozinegotziekegin-
dakoproposamenarenondo-
rioz sortu zen. Postu horren
beharra, ondoren azaltzen
ditugun zereginetan arrazoi-
tu genuen: bukatzear zegoen
kiroldegiaren kudeaketa ere-
duaproposatuetaharenardu-
ra eramatea, herriko kirol
elkarteetaikastetxeekinharre-
maniraunkorraizateaetaeki-
menetanhaiei laguntzea, eta
herrikokirol jarduerak susta-
tzea.

Gaia eztabaidatu ondo-
ren, teknikari lanpostua sor-
tzea erabaki zuen Udalak.
Gerora, zeregin horiez gain,
gazteria arloaren ardura ere
beregainhartudu.Guztihori
ondo eramatea izan da gure
helburubakarraetahorretan
nahikoalanbaduelakoangau-
de.

Arrauneko Teknifikazio
Zentroari buruz eta funtzio-
namenduan sortuko dituen
beharrez ez dugu inolako
informaziorik jaso,eztaezta-
baidatu ere. Baina behar
horiek lanpostu edo ardura
berriakizanik,guztientzatber-
dintasuneko aukerak izatea-
ren aldekoak gara, inolako
lehentasunik gabe.

Orain artean, gukdakigu-
nez, Udal honetan ez da ino-
ren prestakuntzarik galarazi.
Behar izanez gero 150 euro-

kolaguntzaetadietakordain-
du dira. Kasu honetan irizpi-
de horiek alboratu egin dira.

Urte asko daramagu Udal
ordezkari lanetan, eta dene-
tik bizitzea tokatu izan zaigu.
Gustukoak izan ala ez, boz-
karen emaitzak beti errespe-
tatu izan ditugu, baina kriti-
ka egiteko eskubidea dugu,
besteak beste, gure zeregine-
tako bat delako. Horregatik
gure iritziaren kontrako era-
bakiak ez ditugula onartzen
leporatzea ez zaigu taxuzkoa
iruditzen, are gutxiago tekni-
kari batek egiten duenean.

ORIOKO EZKER ABERTZALEA

UDAL TALDEA

Erraustegiari
ezetz!
Beldurrak elkartu gintuen
orain hilabete dezente gaur
egungoErrausketarenAurka-
koOriokoTaldekoak.Herritik
zazpikilometroeskaseraerai-
kiko omen zuten azkenean
erraustegia,batzuekhalaera-
bakita. Gainera zetorrena
munstro izugarri bat baili-
tzan imajinatzen genuen
hasieran,bainapixkanakaeta
ezjakintasunetik ateratzen
joangarenheinean, informa-
tuz, ikasiz, zaborren kudea-
keta eredu bezala saldu nahi
digutenmunstro horrek ekar
ditzakeenondoriolarriakjaki-
tera iritsi gara. Gizarte egitu-
rakapitalistahonetanbatzuen
poltsikoakbetekodituendiru
makina izatea helburutzat
duen obra dela ondoriozta-
tzera iritsi gara.

Sortu zenetik, errauste-
giak osasunarekiko eta ingu-
rumenarekiko izango dituen
eraginkaltegarriakherritarrei

azaltzea izan du helburu tal-
deak.Biribilgunenahizherri-
koseinaleetangezigorriinfor-
matzaileak ezarri eta aldarri-
kapenak pankarta bidez
eginez,erraustegiarenarazoa
herritarren begien aurrean
jartzea lortu dugu.

Hondakinenlegeberriaren
proposamena legebiltzarre-
aneztabaidatzeabultzatzeko
sinadurak herrianbiltzenibi-
li ginen, nahiz eta denera bil-
dutako35.000sinadurekzaka-
rretan bukatu duten, erraus-
tegiainposatunahidigutenek
hala nahi izan dutelako.

Guztiaren gainetik gu
aurrera goaz, gero eta ilusio
handiagorekin lanean, nahiz
eta, eraberean, amorrua sor-
tu digun Eusko Jaurlaritzak
obrari eman berri dion ingu-
rumen baimen bateratuak.
Izan ere, erraustegia egiteko
obrak hasi dira dagoeneko
Zubietan.

Orioko Udala osatzen
dutentaldepolitikoengehien-
goakobrahonenkontradago-
ela azaldu zuen iazko urriko
udalbatzarrean. Udalari eta
herritarroi dagokigu orain
proiektu suntsitzailehoniEz!
esatea.

Horretarako aukera poli-
ta izangoduguekainaren6an
Orion,errausketarenaurkako
egunean. Animatu eta parte
hartu!

ERRAUSKETAREN AURKAKO

ORIOKO TALDEA

Piragua irteerako
dirua jasotzeko
Maiatzaren 15ean piragua
irteera antolatu genuen
Herrioko lagunok, Oria ibai-
kotxokoakezagutzeko;baina,

eguraldi txarra zela eta, ber-
tanbeherautzigenuen.Segu-
ruenik, aurrerago egingo
dugu,bainaoraindikezdugu
datarik zehaztu.

Izena eman zuen jendea-
ri 3 euro eskatu genizkion
piragua alokatzeko, eta dirua
bueltanjasonahiduenakkul-
tur etxean izango du.

HERRIO NATUR TALDEA

Sorgin dantzarako
deialdia
Sanjoanak iristear daudela
eta, jada hasi gara Harribil
dantza taldeko kideok egun
horretakoprestaketakegiten.
Urtero bezala, San Joan bez-
peran herrian giro pixka bat
sortzekoasmoz,kalejiraegin-
go dugu, eta gero, eguraldi
ona lagun badugu, ikastola
aurreko plazan, suaren ingu-
ruan, zer ikusirik izango da.
Horretarako, ezinbestekoa
zaigu zuen guztion laguntza.

Horregatik,sorginenkale-
jiran gurekin parte hartzera
gonbidatzen zaituztegu,
LH2tik aurrerako haur, gazte
eta heldu guztiok. Sorginez
jantzita, euskal kultura zabal
dezagun lau haizetara.

Beraz, animatzen zarete-
nak, etor zaitezte ekainaren
3an, arratsaldeko 18:00etan,
Kosta tailerrera. Animatu!

HARRIBIL DANTZA TALDEA
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Aste osoko festa dakarkigu
kultur aniztasunak plazara
Maiatzaren bukaeran
egingo da aurten aste
osokoa izatera pasa den
Kultur Aniztasunaren Jaia.

Gu,Afrikan,Amerikan,Asian
edo Europan jaiotako oriota-
rrak, gaurko festak batu gai-
tuenherritarrak…hitzhorie-
kin hasiko da Kultur Anizta-
sunarenAstekoizanajasotzen
duen adierazpena, maiatza-
ren29anirakurrikodena.Iaz-
ko lehen edizioan ez bezala,
astebete hartuko du aurten-
go jaiak,hilaren26anhasi eta
30arekin, Kukuarri egunare-
kin, bukatuz. Hala ere, festa
giroa hartzen joateko, hasiak
daude munduko sukaldari-
tza ikastaroarekin. Hiru saio
egin dituzte, dagoeneko, eta
beste bat dute oraindik. 17
lagun aritu dira Mexikoko,
Nikaraguako eta Portugalgo
jakiakprestatuetadastatzen.
DatorrenasteanBrasilentxan-
da izango da.

HASIERA
Solasaldibanaegingodahila-
ren 26an eta 31n: Boliviari
buruz arituko dira asteazke-
neanetaMexikozhitz egingo
dutebigarrenean.Kulturetxe-
anizangodirabiak,19:00etan.

Maiatzaren 28an, berriz,
etorri berriak diren neskak
bertakoen aurka arituko dira
sofbolean, 17:30ean, Mendi-
beltz zelaian. Futbol partida
ere jokatuko dute gero muti-
lek, 18:30ean.

EGUNHANDIA,LARUNBATEAN
Senegal, Brasil, Ekuador,
Maroko,Nikaragua,Portugal,
Kuba,Mexiko,BoliviaetaEus-
kal Herriko guneak izango
ditujaiakardatzplazan.Egun
osoan, 11:00etan hasi eta
24:00ak arte, han izango dira
guztiak,berenjakietaedariak
eskaintzeko eta beren sorte-
rrikokulturaezagutzeraema-

10 HERRIALDEETAKO MAHAI BANA JARRIKO DA MAIATZAREN 29AN, HERRIKO PLAZAN

teko, Goiko Kaleko festa
batzordekoekjarritakotaber-
narekin batera.

12:00etanhasikodaohol-
tza gaineko ikuskizuna: Agu-
rraren ondoren, kanta bat

abestukodu ikastolakoOlax-
kaabesbatzak;ikastolakohau-
rrekin jarraituz, mapamundi
batenaurreanantzerkiaegin-
godute; ikusleenhankakdan-
tzan jarraraziko dituzte gero

Zumaiakoperkusioafrikarre-
ko taldekideek 13:15ean;
Ekuadorreko eta Boliviako
musikarien txanda izangoda
arratsaldean,18:00etan;dan-
tza saioa eskainiko dute,
horren ostean, bi herrialdeo-
tako lagunek; ondoren, Bra-
silgo eta Nikaraguako herri-
tarrek ere dantza emanaldia
egingoduteetabaitaHarribil
taldeak ere.

19:45ean, Gu, munduko
oriotarrak adierazpena ira-
kurriko da. 20:00etan, berriz,
Errikotxiakoen bertso saioa
izango da, musikari andino-
enlaguntzarekin.BrasilgoBra-
silokas eta Samba Brasil tal-
deenmusikaetadantzaema-
naldiarekin bukatuko dira
oholtza gaineko ekintzak.

Igandean,Kukuarrira igo-
kodiraguztiak,10:00etanpla-
zatik abiatuta.

Oriotarrak gara gu ere

Senegaldarron elkarteko kideak oso gustura gaude
festa egun honetan parte hartuko dugulako; batez
ere, Orioko herriko biztanle gisa izango garelako
bertan. Asko zor diogu, gainera, herriari
gizarteratzen eta askatasuna lortzen asko lagundu
digulako. Sarriago emango genuke gure kulturaren
berri, baina denbora dela eta, ezinezkoa zaigu.

Bestalde, eta ez du hargatik garrantzi gutxiago,
Udalari eskerrak emateko baliatu nahi dugu tarte
hau, gure herrialdean hainbeste heriotza eragiten
dituen malariaren aurka egiteko eltxo-sareak
erosteko diru-laguntza emateagatik.

SIDYA BODIAN | ORIOKO SENEGALDARREN ELKARTEKO ORDEZKARIA

Mundu zabaleko musikak eta dantzak izango dira ikusgai eta entzungai datorren asteko larunbatean. KARKARA
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Udako lanpostuak betetzeko
zerrenda kaleratu dute
Uda garairako 13 lanpostu
betetzeko 112 lagunek
egin zuten azterketa
apirilean. Aukeratuen
zerrenda kaleratu berri du
Udalak.

Ostiral goizean, maiatzaren
14an,udakolanpostuetarako
aukeratuen zerrenda eman
zuenezagutzeraOriokoUda-
lak. Krisiak bultzatuta, inoiz
baino hautagai gehiago izan
da aurtengoan, 112 lagunek
egin baitzituzten lanpostua
eskuratzekoazterketaetaelka-
rrizketa. Euskarako proba,
berriz, EGA ez zuten 90 ingu-
ru lagunek egin behar izan
zuten. Balorazioak eginda,
puntuazioaltuena izandute-
neklortudutelanpostuaesku-
ratzea.

ZERRENDA
Kanpinerakolauzaindarihar-
tudituUdalak:RamonKarre-
ra Uranga, Aitor Garmendia
Manzisidor, Iñaki Cotado
Azkue eta Aitor Lopetegi
Zumeta. Norbaitek lanpos-
tuari uko eginez gero, ordez-
koak ere izendatu dituzte:
Iban Urretabizkaia Arangu-
ren eta Mikel San Sebastian
Martikorena.

Udaltzain laguntzaile
berriak, berriz, Garazi Ibi-
rriaga Zubimendi, Eneko
Ostolaza Sorreluz eta Asier
Zabaleta Escudero izango
dira. Mikel Arizeta Alkorta
dago ordezkari izendatuta.

Hondartzakokabinakgar-
bitzen arituko dira ekainean

EKAINEAN HASIKO DIRA LANEAN GEHIENTSUENAK; UZTAILEAN, GAINERAKOAK

hasita, Eneko Azkue Solabe-
rrieta eta Ilazki Liebana Zin-
kunegi. Iñaki Eizagirre San

Sebastian eta Haizea Zinku-
negi Lazkano dira beren
ordezkoak.

Kanpinekokomunakgar-
bitzeko ardura, aldiz, Iñaki
ZinkunegiIrurek,IñigoArrio-
la Irizarrek eta Iban Urreta-
bizkaia Arangurenek hartu-
kodute. MikelAramendiCan-
secorentza t i zango da
lanpostua aurrekoren batek
hartu nahi ez badu.

Turismobulegoanetakan-
pineko harreran Jone Miren
EsnalUnanuezumaiarra hasi
da, dagoeneko, lanean.

Inoiz baino jende
gehiago izan da

aurten izena eman
duena lanposturen
bat eskuratzeko:

112 lagun,
guztira

ERLIJIOA
Jaunartzeak
Maiatzaren 16an egin
zuten Lehen Jaunartzea
Orioko44haurrek;Komu-
nio Handia, berriz, ekai-
naren 6an egingo dute
herriko 30 gaztetxok.

Aianhilaren23anegin-
go dute Lehen Jaunartzea
eta Komunio Handia
hamahiruna haurrek.

MENDIA
Kukuarri eguna
Maiatzaren 30ean ospa-
tuko da aurten Kukuarri
eguna. Urterobezala, fes-
ta giroa izango da mendi
puntan: 11:00etan, otoi-
tzaldia emango du apai-
zak; eta hamaiketakoa
eskainikoduteTalaiMen-
di elkartekoek goizean.

LANGABEZIA
Behera
Foro-c iudad.com-ek
emandako datuen arabe-
ra, azken bi hilabeteotan
gora egin ondoren, apiri-
lean jaitsi egin da langa-
betuenkopuruaOrion:259
herritarzeudenlanikgabe
otsailean, 266 martxoan
eta 243 apirilean.

Egungolangabetueta-
tik 135 gizonezkoak dira
eta 108 emakumezkoak;
25 eta 44 urtekoak dira
gehienak, 147; eta zerbi-
tzuen alorrekoak asko eta
asko, 129. Industriak eta
eraikuntzakbeste113lan-
gabetuutzi dituzte; 68 eta
35, hurrenez hurren.

LABUR

JoneMirenEsnal zumaiarraduguturismobulegokoarduradunberria. KARKARA
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RAMIRO

943 83 10 48 / 610 697 668
www.fotoramiro.com

·ezkontza erreportajeak
600 eurotik gora

·jaunartzeak
50 eurotik gora

argazkiak

Ekainean disko berria
kaleratuko du Gozategik
Izena erabaki gabe badago
ere, 12 abestik osatuko dute
diskoa eta Jon Uein izango
da aurrerapen abestia.

Hurrengo diskoaren graba-
keta bukatzeko lanetan buru
belarri dabiltza Gozategi tal-
deko musikariak egun haue-
tan. Oraindik ez dago argita-
ratze datarik zehaztuta eta
diskoaren izena ere ez, baina
ekainaren erdialderako 12
abestiz osatutako CDa kale-
an izatea espero dute, sanpe-
droakbaino lehenago,behin-
tzat, aitortu digu Asier Goza-
tegik.Hala ere, zaleekezdute
horrenbeste itxaron beharko
diskoaren nondik norakoak
ezagutzeko, Jon Uein abestia
maiatzarenbukaeratikaurre-
ra entzungai egongo baita
irratietan eta tabernetan eta
baitaKARKARA.COMatarianere.

Disko berri honekin uda-
ko jai giroa alaitzeko asmoz
dator Gozategi taldea abesti
festazaleekin.Betikomartxan
jarraitu nahi dugu, festarako
abestimartxosoaketahitzkri-
tikoakeginez, esandigu triki-

SALATXO ABESBATZAREN LAGUNTZA IZAN DU TALDEAK ABESTI BATEAN

tilariak.
GOZTGI.KOM argitaratu

zutenetik lau urte pasa dira,
eta bitartean zuzenekoema-
naldietan aritu dira jo eta ke,
Aste Santuaren ondoren

proiektuberriari formaema-
ten hasi ziren arte.

ELKARLANEAN
Salatxo abesbatzaren lagun-
tza izan dute grabatutako

abesti batean. Mariatxien
modura, bals mexikar bat
abestuduteabesbatzakogizo-
nek.Betibezala,AinhoaGoza-
tegi arituko da diskoan pan-
deroa jotzen.

Salatxoko gizonezkoak Asier Gozategirekin, grabaketa estudioan. BALEA MUSIKA IDEIAK
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Orioko Tabernakek lasai
bukatuko du denboraldia
Azken jardunaldian
zer gertatzen den berdin
dio, ez da-eta
oriotarrentzat aldaketarik
izango sailkapenean.

Maiatzaren 16an, Orioko
Tabernakek 2009-10 denbo-
raldian etxean jokatu beha-
rrekoazkenpartidaizanzuen
Karelan. Santurtziren aurka
aritu ziren oriotarrak eta 6-4
irabaztea lortu zuten. Lasai
jokatuzutenpartidahori, izan
ere, aurreko astean La Bello-
tari2-5irabaziostean,Nazio-
nal B mailari eustea lortu
zuten. Bost talde mailaz jai-
tsikodiraaurten etabi jardu-
naldiren faltan mailari eutsi
izana izugarrizko lorpena da
geurea bezalako talde xume
batentzat, azaldudiguAlber-
to Casado entrenatzaileak.

Lesioengatiketalanordu-
tegieksortutakoarazoengatik
denboraldian zehar talde
motza izan badute ere, zor-

LA BELLOTARI 2-5 IRABAZI OSTEAN, NAZIONAL B MAILAN GERATZEA LORTU DUTE

tzigarren daude une hone-
tan,29partidatan11garaipen
eta 5 berdinketa lortuta –38
puntudituzteguztira–.Azken
jardunaldian gertatzen dena
gertatuta ere, ez dute ez gora
eta ez behera egingo sailka-
penean.

AURTEN, EPAILE
Aurreko urteetan sufritzen
ohituta badaude ere, aurten
bestelako rola jokatzea ego-
kituzaieOriokoTabernaktal-
dekoei.

Santurtzik garaipena
beharzuenazkenjardunaldira
aukerekin heltzeko; baina,
Oriongalduostean,mailagal-
du du. Hurrengo partida,
berriz,etadenboraldikoazke-
na, Euskalduna talde ando-
aindarraren kontra jokatuko
duteoriotarrek,kanpoan.Eus-
kaldunak azken jardunaldira
arte bizirautea lortu du, bai-
na oso zaila izangodumaila-
ri eustea, Orioko taldeari ira-

bazteaz gain, LaBellotak gal-
tzea behar bailuke.
Borreroizateaezdugugus-

tuko, batez ere beste urteetan
gu ere jaisteko zorian izan
garelako; baina, errespetua-
gatik, irabaztera atera behar
dugu, bestela beste bati egin-
go diogu-eta kalte. Gainera,
Jaunartzeak tarteko, ez zen
jendeaskoetorriOriokoazken
partidara eta ziur Andoaine-
ra asko joango direla anima-
tzera.Zaleakhurbiltzenbadi-
ra, ez dugu galduko, adierazi
digu Albertok.

SQUASHA
Agirre Ligako
finalean
Zarauzko hirugarren
Squash Ligako txapela
eskuratzeko bidean da,
hirugarrenurtez,IñigoAgi-
rre. Final-erdietan Mikel
Landari 3 eta 1 irabazita,
azkenpartidajokatukodu
maiatzaren22an.RaulPar-
mo edo Federico Hortet
izango du aurkari.

Jose Luis Azkonobie-
tak ezin izan zuen Ligako
final-erdietarapasa,final-
laurdenetan3-2galdubai-
tzuen Federico Horteten
aurka.

XabierIribarrek,berriz,
Kopakofinalajokatukodu.

SOFBOLA
Gorenean
Italiako2.mailanseiurtez
jokatzen aritu ondoren,
datorren denboraldian
maila gorenean jokatuko
du Rebeka Carrera sofbol
jokalariak. Iazko txapela
lortu zuen DES Caserta
taldearekin jardungo da
hemendik aurrera. Liga
hasitadagoetahemendik
gutxira, abuztuan, Euro-
pako txapelketan izango
da oriotarra.

ARRAUNA
Aurrena
Orioko gizonezko senio-
rrak nagusi izan ziren
maiatzaren15eaneta16an
OrionetaDonostianjoka-
tutako Gipuzkoako Trai-
nerilla Ligako jardunal-
dietan. Orion San Pedro
izanzenbigarren,7segun-
do eta 30 ehunenera, eta
Donostian, berriz, Hon-
darribia, 2 segundoeta 27
ehunenera.

Jardunaldi horietan,
senior neskek ere parte
hartuzuten.OrioA lauga-
rren izanzen2estropade-
tan eta Orio B, berriz, 7.
Orion eta 5. Donostian.

LABUR

Taldekideak pozik ageri dira etxeko azken partida irabazi eta gero. KARKARA

Aurreko urteetan
franko sufritu
badute ere,
aurten

epaile izatea
egokitu zaie
oriotarrei
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Emakumeok ere uretan

Dakizuenez, Orioko
emakumezkoen trai-
nerua uretan izango

da aurten, lehen aldiz. Dago-
eneko lehen urratsak eman
ditugu; jokatu dugu traineru
estropada bat, Memorial Jon
Sasieta jaitsiera. Bizkaitarrak
izan genituen aurkari baka-
rrak. Txalupan jokatutako
lehenestropadaizateko,espe-
rientzia polita izan zen,
batzuentzatahaztezina.Gus-
tura bukatu genuen eginda-
ko lanarekin.

Trainerillakereateraditu-
gu. Aste honetan bi estropa-
daizanditugu,etanabariada
hobetzenari garela. Ergome-
troko proba ere egin dugu,
fisikoa zer mailatan dagoen
ikusi eta bakoitzari entrena-
mendu bereziak jartzeko.

Hasieran,hainbattira-bira
izangenituen: entrenatzaile-
rik gabe hasi genuen denbo-
raldia eta geure kabuz entre-
natu genuen. Irtenbide ona
bazirudienere,teknikokinor-
bait behar genuela argi
genuen guztiok. Azkenean,
nahiko etsita geundenean,
AnttonBelokiarraunlariohia
animatu zaigu oilategira...
Nahikoa lan ematen diogu
baina tira, ohitu beharko du!

Bestalde, adin ezberdin-
tasunak ere lanak eman diz-
kigu: batzuk, guretzat, ama-
txoakbaitira,etagu,berentzat,
alaba modukoak. Hala ere,
lagunarteizugarrialortudugu,

taldelanbateanbildurikgau-
de, gogor eusteko, eta ez gai-
tu inork geldituko! Arazoei
bateraaurreegitenikasidugu,
eta horrek asko lagunduko
diguaurrerantzeanere,elkar-
tuta errazagoa baita guztia.

Lehenaipatubezala,lehen
pausuakemanditugu.Hasiak
gara uretan gogor entrena-
tzen. Ahal dugunetan Txiki
trainerua hartu eta uretara-
tzengara,etaosatzenezgaren
egunhorietan,trainerillakedo
batelakerabiltzenditugu.Ure-
tan ibiltzea eta taldea uretan
sortzea da kontua, ahalik eta
teknika hoberena lortzeko.
Astean hirutan txalupa bota-
tzea zen asmoa, baina azke-
naldian ia egunero gabiltza:
berriketaldia lehorrean; ure-
tan, hasi aurretik, eguneko
berrienlaburpena(kotilleoa);
entrenamendua; berriz oila-
tegia... eta, azkenik, hurren-
go eguneko planteamendua.

Bukatzeko, aipatzekoa da
gogo handiz hartu dugula
proiektuberrihau,baiarraun-
lariok, baita zuzendaritzak
ere, eta eskerrak eman nahi
genizkioke aurreraeramaten
lagundu digun Babyauto
enpresari, gure ametsa egia
bihurtzen laguntzeagatik.

Entrenatzailerik
gabe hasi genuen
denboraldia eta
azkenean, Antton
Beloki animatu
zaigu oilategira

HERRI KIROLAK

Idoiak
txapela
Maiatzaren 16an, Aiako
frontoian, Euskadiko txa-
peldun izendatu zuten
IdoiaEtxeberriaharri-jaso-
tzailea.MirenUrkiolaboli-
bartarraren kontra aritu
zenetahiruharrirekinjar-
dunziren–88kilokozilin-
droa, 70 kiloko kuboa eta
60 kiloko esfera– eta lehe-
nengoan izan ezik beste
bietan Etxeberria nagusi-
tuzen.Zilindroarekin11na
altxaldi egin zituzten;
kuboarekin, Etxeberriak
16etaUrkiolak13;etaesfe-
rikoa oriotarrak 22 aldiz
berdindu zuen eta bilbo-
tarrak, berriz, 21 aldiz.
Azkenean, paretsu, baina
Idoia Etxeberriak eraman
zuen Euskadiko txapela.

NADETH AGIRRE ETA SARAI LIZASO

ARRAUNLARIAK

Idoia txapelarekin.

HARMAILATIK

HITZA
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Ia 15 urtez Andatza
bailarara, Oriora edo
Zarautza jaitsi behar izan
dute aiarrek gorputza eder
eta ilea txukun jartzera.
Hemendik aurrera, ordea,
herrian bertan izango dute
horretarako lekua: Kix Kax.

Ezbataetaezbesteaezzare-
te aiarrak eta hara non,
hemen topatu duzuen bizi-
bidea.

Itziar Dorronsoro: Zizur-
kildarranaiznietamutil lagu-
na oriotarra badut ere, Aian
erosi dugu etxea. Lanbidea
erehemendudanez,ba…zer
hobeto!

Nerea Fernandez: Ni,
berriz, Zarauzkoa naiz eta
mutila aiarra izanda, aben-
duazgeroztikhemenbizinaiz,
berarekin batera.

Oso gaztea zara, Itziar –23
urte–, baina zure negozioa
jartzera ausartu zara.

I.D:Estetizistanaizni,eta
ile-apaindegian laguntzaile
aritzeko ikasketak ere eginak
ditut. Aiako herrigunera jen-
de asko etorri dela bizitzera,
eta estetika kontuak lantzen
dituen dendarik ez zegoela-
eta, animatu nintzen lokala
erosi eta negozioa jartzera.
Aia herri txikia izanda, ilea
apaintzekozerbitzuaerejarri
beharranuelakonturatunin-
tzen,denaondojoangobazen,
eta lankidearenbilahasi nin-
tzen.Ezdasamurraizan,kos-
tatu zait baten bat aurkitzea.
Baina, azkenean, bion muti-
len artean, Nerea konbentzi-
tuzutenhemenaritzeko,nero-
nek ez bainuen aurretik eza-
gutzen. Eskerrak! Imajina
ezazubestela, lokalahartuta,
dena prest eta ni bakarrik…

Bestalde, familia eta adis-
kideen laguntzarik gabe ez
nukeen irekiko; haien babe-
sa eta animoak funtsekoak

ITZIAR DORRONSORO ETA NEREA FERNANDEZ | KIX KAX-EKO ESTETIZISTA ETA ILE-APAINTZAILEA

izan zaizkit pauso hau ema-
teko.

N.F.: Pentsa, haiek jardun
dira paretak margotzen, txu-
kuntzen… dirutza aurrezten
da beren laguntzarekin.

I.D.: Luze joan dira lanak,
kontratua 2007ko apirilean
sinatu bainuen –eraikina
altxatzeko zegoen orduan–,
baina ireki dugu azkenean.
Egia esan, 3 urte horiek ondo
etorri zaizkit,ikasten jardun

bainaiz. Eta zertan sartzera
nindoan ohartzeko ere balio
izan didate.

Bi aste egingo ditu dendak.
Zermoduz hasiera?

N.F.: Gogorra. Jende asko
dabilkigu.Hemendikpasata-
koeiburuzko iritziakentzun-
da, bezeroak eta ingurukoak
gustura daudela ematen du.
Maite oso guapa jarri duzue
bezalakoak esaten dizkigute.

Familia eta
adiskideen babesa

eta animoak
funtsekoak izan

zaizkit

Egun berezietan
gorputza belzteko
balio duen azukre-
kanabera ekarriko

dut orain

Zernolakoeskaintzaduzue?
I.D.: Ile-apaindegikokon-

tuakNereareneskuizatendira
eta estetika kontuak nik era-
maten ditut. Zer eskaintzen
dugun? Ilea apaintzeaz gain,
depilazioa–argizariarekineta
laserrarekin–, betileen per-
manentea, makillajea, beti-
leen luzaerak, manikurak,
pedikurak…Azukre-kanabe-
ra ekartzekotan naiz orain,
ezkontzak bezalako egun
berezietan, astebete inguru
irauten du eta beltzaran jar-
tzeko balio du. Solariumaren
alternatiba izan daiteke eta
nahiko teknika berria da.

Halaere,Nereaklangehia-
go izan du orain arte nik bai-
no.Eguraldionahastendene-
an hasten da bat depilazioak
eta horrelakoak egiten.

N.F.:Gainerakoan, larrua-
zala garbitzera nahikoa jen-
de etorri da.

I.D.:Ordutegiaridagokio-
nez, astelehenetik ostegune-
ra, 09:30etik 12:30era eta
15:00etik20:00etarairekitzen
dugu. Ostiraletan dena segi-
dan egiten dugu; eta larun-
batetan goizez bakarrik.

Emakumeak ala gizonak
etortzen zaizkizue gehiago?

N.F.:Emakumeakgehiago.
Hala ere, uste dugu jende
askok ez duela jakin oraindik
denda zabalik dugula. Baze-
kiten ile-apaindegia jartze-
koak ginela, baina, agian,
oraindik laneanhastekogau-
dela uste dute.

I.D.:Mutilakneskakbaino
gehiago etorriko zirela uste
nuennik,baserritaraskodago
eta.Tintea ematera ereherri-
tar asko etorri da eta horrek
ere sorpresaz harrapatu nau,
zaila izaten baita aurreko ile-
apaindegiko tintearenkolore
bera beste toki batean aurki-
tzea.Jendeaausartuda,behin-
tzat.

Itziar eta Nerea, hurrenez hurren, ile-apaindegian. KARKARA

“Handitzen ari da herria eta
estetika zentroa behar zen”
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HITZALDIA
Gizarte sareak
Zerjakinbehardugugura-
sook gizarte sareei buruz?
hitzaldiaantolatudugura-
so elkarteak maiatzaren
26rako. Esther Martinez
izango da gaia jorratzeko
arduraduna,kulturetxean,
18:00etan hasita.

KIROLA
Zaldi-mandoak
Zaldi-mandoprobakanto-
latu ditu Aiako idi dema
elkarteak. Hilaren 21ean
has i ta , se i egunez ,
momentuko astorik eta
mandorik trebeenak ari-
tuko dira 1.050 kiloko
harriari tiraka, probale-
kuan. Kilo bateko gainza-
ma eraman beharko dute
400 kilotik gorako kilo
bakoitzeko.Partehartuko
duten 20 talde edo elkar-
teetatik17bizkaitarrakdira
eta gainerako hiruak
gipuzkoarrak.

Aiako igoera
Escuderia Lagun-Arteak
antolatuta, maiatzaren
29an,Autoen3.AiakoIgo-
era jokatu da, Gipuzkoa-
ko eta Euskadiko Mendi
Txapelketari dagokiona.
Horidelaeta,GI-3710erre-
pidea itxita egongo da
14:00etatik 18:00etara.

FESTA
Koadrila eguna
Ekainaren 6an, igandea-
rekin, Koadrila eguna
ospatuko da Pagoetakoa-
rekin batera. Bazkarirako
izenaematekoazkenegu-
naekainaren3ada,kultur
etxean, eta, janaria koa-
drila bakoitzak eraman
beharbaduere,eurobana
ordaindu behar da per-
tsonako. Gehienez, 220
rentzat izango da tokia.

LABUR

Estampaciones Gipuzkoako
langileak helburua beteta
Azken urtean 54 langile
izatetik 26 izatera pasa da
lantegia eta 3 EEE jasan
dituzte.

Maiatzaren11nEstampacio-
nesGipuzkoakolangileekgre-
bamugagabeahasizuten.Iaz-
komartxoankaleratuzituzten
9 langileez gain, hil honen
hasieran enpresako zuzen-
daritzak beste 6 lagun bidali
zituen kalera, eta hori izan
zengrebaeraginzuenarrazoi
nagusia.

Enpresa-batzordeko eta
ELA sindikatuko ordezkari
Urko Manterolak adierazi
digunez,Gutunaeman,maia-
tzeko soldata eta gutxiengo
kalte-ordaina ordaindu, eta
gehiagoezitzultzekoesanzie-
tenkaleratutakolangileei.Hori
jakin bezain pronto esan
genien bai Estampaciones
Gipuzkoako zuzendaritzari
bai Industria Sailari maia-
tzaren 11n greba mugagabea
hasiko genuela.

BESTE 6 LANGILEREN KALERATZEA IZAN ZEN GREBAREN ARRAZOI NAGUSIA

Gauzak horrela, maiatza-
ren 10ean, sindikatuetako
ordezkariei bilerarako deia
eginziennagusiak,grebaera-
gozteko. Kaleratuak berriz
hartzea edo, gutxienez, ados-
tutako kalte-ordaina ematea
eta langile gehiago ez kalera-
tzeko konpromisoa eskatu
genion, baina ez zuen bi bal-
dintzetako bat bera ere onar-
tu, azaldu digu Manterolak.

Lang i leek bazek i ten
enpresakdezentekolaneska-
era jaso zuela hurrengo egu-
netarako. Hori dela eta, egu-
neko 24 orduz egon ziren
sarrerako hesian, 8 ordutako
txandak egiten, eta lanerako
materialez beteta zetorren
kamioibatlantegiraezsartzea
lortu zuten.

BERRIZ LANERA
Maiatzaren 13anbeste bilera
deituzuennagusiaketa,akor-
diora iritsita, ostiralean lane-
ra itzuli ziren. Kaleratuei lan
egindakourteko8egungehia-

go ordaintzea, 2013ra arte
kaleratze gehiago ez egotea,
epebereanaldibaterakolane-
rakoenpresekinkontraturikez
sinatzeaetaerrelebo-kontra-
tuko epeak bukatzean langi-
leak zuzenean kontratatzea
adostu zuten.

54TIK 26RA URTEBETEAN
Iazko kaleratzeen aurretik 54
langilezituenEstampaciones
Gipuzkoak eta, erretiroak eta
borondatezko bajak tarteko,
oraingo 6 kaleratzeekin 26
langile ditu gaur egun. Urte-
betean, langileria erdira jais-
teaz gain, 3 EEE –enplegua
erregulatzeko espediente–
jasan ditu enpresak.

Kaleratuak berriz hartuko ez dituzten arren, lanerako baldintza hobeak lortu dituzte grebarekin langileek. KARKARA

Kaleratuak berriz
hartzea eta inor

gehiago ez
botatzea eskatzen
zuten langileek
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Hamasei urte eta gero…

Bai, atzo zela iruditzen
zait,bainahamaseiurte
datorrenSanJoanegu-

nean beteko dira gure etxea
atondueta kanpotarrei osta-
tuemateraausartuginenetik.
Arrarosamarbegiratzenzigu-
tenak bagenituen gure ingu-
ruan; ze abenturatan sartze-
raotegindoazen!artean,base-
rrietanturisteiostatuemateak
zalantzaksortzenzituen,gaur
egun oso normaltzat jotzen
bada ere.

Gogoanduthasierakourte
haietan gure lan egunak Aste
Santu, zubi eta udara muga-
tzen zirela. Pixkanaka urteko
asteburuetan lan egiten hasi
ginenetagauregunesandeza-
ket ia urte guztiko astebu-
ruetan izaten dela norbait
etxean.

Lan egiteko modua oso
aberasgarria izandaniretzat,

jendeetakulturaaskoezagu-
tzeko aukera eman didalako.
Aldi berean, lantegia etxean
izateak asko lagundu zigun
umeakhaztekogaraian. Etxea
kanpotarrez beteta ezagutu
izandutebeti,etaesangonuke
horrekonuraekarridiela, ire-
kiagoak izateraeramanbaiti-
tu, baita txikitatik erdaraz
ondo moldatzera ere. Guk
bezala, lagun handiak egite-
ko parada izan dute.

baina batzuk kontatze alde-
ra,aurrekourteanizangenuen
bisita berezi bat aipatuko
nuke.Amonabatetorrizitzai-
gun familiarekin ehungarren
urtebetetzea ospatzera, eta
hor guresorpresaaurten ehun
eta batgarrena ospatzera
berriz etorri zitzaigunean!
Aipatzekoa da, baita ere, aiar
batIstanbulenoporretanzebi-
lela bertako batek Aian ego-
na zela esan ziola, gure etxe-
an…

Etorkizunera begira garbi
daukat nire alorrean forma-
zioa izateak lagundukodida-
la lehiakor izaten, bezeroak
egunetik egunera gehiago
eskatzen duelako, eta gauza
nabaria da eskatzen duguna
ematendigutenlekurajotzen
dugula guztiok.

Umeei ere onura
ekarri die…

irekiagoak dira
eta txikitatik
erdaraz ondo
moldatu behar

izan dute

Aurreko urtean,
amona bat etorri

zitzaigun
familiarekin
ehungarren
urtebetetzea
ospatzera MARIA JESUS ARRUABARRENA

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

Gurasoekin umetan etor-
tzenzirenhaurrakgaurberen
bikotekideekinetortzendire-
la esan behar dut, eta erabat
ahaztuta ditudan abenturak
gogoraraztendizkidatela.Joan
den udan, esaterako, bikote
batek kontatu zidan txikitan
atari aurreko meta azpian
ezkutaketan jolastea gusta-
tzen zitzaiela gauetan.

Xelebrekeria asko gertatu
zaizkiguhorrenbesteurtetan,

Asentsio
feria
Jende ugari izan zen Aian
igandean, hotz egin bazuen
ere. Eguerdi partean
artisauek eta baserritarrek
–aiarrak tartean– barazkiak,
gaztak, ukenduak, eztia,
ardoa… eskaini zituzten
batetik bestera zebilen
ikuslegoarentzat, tarteka
arkumea eta txakolina edo
sagardoa dastatzen zuten
bitartean. Horien artean
zegoen Ricardo Mediavilla
erremintari legazpiarra, eta
burdinarekin hainbat lan
bitxi egin zituen inguruko
umeak horiek noiz jaso zain
zituela.

Arratsaldean, berriz,
frontoia gainezka egon zen
harri-jasotzaileak ikusteko.
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PAT COWIE

Nola sortu zen bidaia
egiteko ideia?

Peter: Oti Lanbide Hezi-
ketanirakaslelanegitenduen
arkitektoa da, eta urte saba-
tikoa zuen. Irlandara joateko
gazteentzakobidaiakantola-
tzenditutnik, berriz, etaapi-
rila bitartean lana telefonoz
eta internet bidez egiten dut
gehienbat.

Oti: Sabatikoaaprobetxa-
tzeko, bidaia bat egin nahi
genuen,seme-alabakosoadin

egokian daudelako eta eza-
gutzen ez dituzten hainbat
lurralde, jendeetaegoeraeza-
gutarazteko. Orain arte libu-

ruen bidez piztu diegu inte-
resa, baina aurrez aurre gau-
zaberriakezagutzea ikaraga-
rria da gaztetxoentzat.

Noiz hasi zineten haiekin
bidaiaz hitz egiten?

P: Orain dela 5 urte Oti,
sabatikoa eskatu eta soldata
txikiagoakobratzenhasizene-
an. Aurten ez da lanera joan,
bainadiruhoriberdinjasodu.

Nik txikitatik izandutTas-
maniaezagutzekogrina:irlan-
dar dezente bidali zituzten
hara 19. mendean zigortuta,
legearenkontrakozerbaitegi-
teagatik, eta izugarrizkobizi-
tza gogorra izan zuten. Aus-
traliar eta tasmaniar askoren
arbasoakkonbiktuakedokar-
tzelariak ziren.

Oti Otxoa iruindarrak eta Peter
Ocaoinnealain irlandarrak Oxel –10
urte– eta Haizea –8 urte– Aiako eskolatik
atera eta bidaia luze bati ekin zioten
abenduan. Australia, Argentina eta Brasil
bisitatu ondoren, apirilean bueltatu ziren
etxera. Galdera mordoa genituen egiteko.

“Bidaia luzea elkarrekin
egiteak asko eman digu”

Bizilekua Aian duten arren, munduan barrena asko ibilitakoa da familia hau. OTI ETA PETER

OTI, PETER, OXEL ETA HAIZEA | BIDAIARIAK
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O: Hasieran, jakina, ume-
ekmunduareninguruanbuel-
taosoaemannahizuten,bai-
naplanamurrizten joanaha-
la,Australiabetigelditzenzen
aurrean.Nireaitona-amonak
Argentinan bizi ziren garai
batean, eta aita han jaio zen.
Eta Argentinan eta Brasilen
lagunak ditugu.

Bidaiapausozpausopresta-
tu zenuten?

P: Ez. Aurretik lotu geni-
tuen bidaia nagusiak. Gai-
nontzean,malgutasunanahi
genuen. Horretarako, auto-
karabanakaskolaguntzendu.

O: Artean Aian geundela,
astebeteedopasagenuenera-
bakitzenzerikusinahigenuen
Australian,diruaketadenbo-
rak asko mugatzen baitzaitu.
Gero, autokarabanan geun-
dela, egunero erabakitzen
genuenhurrengoeguneanzer
egin. Hala ere, Tasmanian 6
egunen ordez 12 eman geni-
tuen, hain zenederra! Argen-
tinanetaBrasilenbagenekien
lagun batzuei bisita egingo
geniela, besterik ez.

P:Etakilometroaskoegin-
go genituela. Azkenean, Aus-
tralian eta Tasmanian 7.500
kmizandira,Argentinan4.500
eta Brasilen 1.000.

Eskolako lana egunean era-
mateko ere zerbait prestatu
zenuten?

O: Hitz egin genuen ira-
kasleetainspektorearekineta
oso ondo hartu zuten, ume-
enbizitzaaberastekobidebat
bezala.Harritutageldituginen
eskolako irakasleen laguntza
ikusita. Haien ordezkoa izan
naizenez, ikusidutzeinenlan
zailaegitenduten,zenbatlor-
tzenduten.Ezdabatereerra-
za.

Turisten modura bisitatu
zenuten Australia?

P: Bai. Horretarako ondo
prestatuta dago: kanpinak,
barbakoak… Hango Grey
Nomads–nomadagrisak–eza-
gutu genituen: erretreta har-
tu eta bidaiatzen dutenak.
Bidaizaleen kultura dute, eta
klimak ere laguntzen du.

O:Uluru(Ayer’sRock)eza-
gutzea helburu nagusi bat

zen:Adelaidenfurgonetahar-
tueta1.600kmegingenituen,
basamortua zeharkatuz,
40ºCkotenperaturarekin!Hala
ere, merezi zuen horrela egi-
teak eta ez abioiez. Hango
Outbackhain da hutsa, leho-
rra, zabala… Uluru oso leku
berezia da, magikoa.

Kostaldea,berriz,osopoli-
tada.Herribatetikbesterajoa-
ten zara, egun batetik beste-
ra erreserba eginez. Izuga-
rrizkoostatusarezabaladago
familia osoa eroso, garbi eta
merke gelditzeko. Haurrak
eskolara bueltatzeko garaia
zelako, han erreza zen lekua
aurkitzea, baina arrazoi ber-
beragatikgureekezzutenber-
takoumeekinharremanhan-
dirik izan.

Eta aborigenekin?
P: Guk ezagutu ditugun

lekuetangutxi gelditzendira.
Haien patua benetan latza
izan zen. Azken 200 urteetan
iritsizirenaustraliarrek,orain
dela gutxi arte ez zuten ezer
esan nahi aborigenei buruz.
Orain, bai, publikoki onar-
tzen dute sarraskia izan zela,
kanpotik joandakoek hango
lurra eta aberastasuna bere-
ganatu zituztelako, eta indi-
genek mendeetan zaindu
zituztenlurretatikbotaedohil
zituzten. Gizarteak ez du lor-
tu haien zoritxarrari buelta
ematea. Galduta bezala bizi
dira aborigenak, lanik gabe,
helbururikgabe.Lekukomer-
tzialetan ikusten dira, eseri-
ta, musika jotzen, diru eske,
mozkortuta. Ez dira gaurko
gizartean sartzen, baina
lehengo bizimodua galdu
dute, eta linbo txar batean
gelditu dira. Hala ere, asko
estimatzendahaien literatu-
ra eta artea.

Gustukoa ez zenuten beste
zerbait ikusi al zenuten?

O: Merkataritza zentroak!
Nonahi dituzu, Ipar Ameri-
ketakoestiloan,hamaikajana-
rimotarekinhornituta. Jende
obeso pila ikusten da janari
azkarra eta koipedun haragi
asko jatendutelakobarbako-
an. Garestia da, gainera,
hemengo prezioekin konpa-
ratuta.

480.000biztanlebainoezditu,
gehienakbihiritan.Kutsadu-
rarik ez dago eta oso ondo
zaintzen dute izadiaren ore-
ka. Lehen, aborigenak bizi
ziren, nomadak ziren, eta
errespetu handiaziotennatu-
rari, lurrari.Oraindela200urte
europarrek kolonizatu zuten
eta, gaur egun, aborigenik ez
da ikusten.

O: Baso eder bat da dena,
izugarrizkoeukaliptohandiak

Hiriakkuriosoakdira,bai-
na ez ederrak, historia falta
zaielako, azken 200 urteetan
kontrolikgabeeraikidirelako.
Ez dute alde zaharrik, erai-
kuntzek koktel bat dirudite.
Sidney,ordea,badapolita,eta
lorategi botaniko ederra du.

Tasmania antzekoa da?
P: Bat ere ez. Liluratzeko

modukoa da! Irlandaren
tamainako irla da, baina

Australian eta Tasmanian ateratako argazki batzuk: Uluru, koalak, autokarabana, baso izugar
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daude,80metrokoak,etagaro
erraldoiak,dinosauroengarai-
tik aldatu gabekoak. Ondo
dakitemunduanbakarraden
lur berezia dutela eta aurre-
ko mendeetan asko kaltetu
zela. Neurriak hartu dituzte
ondo babesteko. Zaborron-
tzirik, esaterako, ez dago;
zaborra etxera eramanbehar
duzu.Autopistarikezdago,eta
leku askotan ez gara sartu
asfaltatu gabeko bideak zire-

lako. Animaliak nonahi ikus-
ten dira. Zoragarria!

Historia handikoa ere bai.
P:Halada.PortArthurren,

kartzela handia eraiki zuten
kolonizatzaile ingelesek.
1788tik 1868ra 162.000 preso
kanporatuzituztenAustralia-
ra, edozein garrantzi gabeko
delitu egiteagatik, urte mor-
dokosententziaezarrita.Gero,
portaerarenarabera, eta lana

BIDAIA

“Sabatikoa aprobetxatzeko, bidaia bat
egin nahi genuen, seme-alabak oso adin
egokian daudelako eta ezagutzen ez
dituzten hainbat lurralde, jende eta
egoera ezagutarazteko”

TASMANIA

“Liluratzeko modukoa da! Irlandaren
tamainako irla da, baina 480.000 biztanle
baino ez ditu, gehienak bi hiritan.
Kutsadurarik ez dago eta oso ondo
zaintzen dute izadiaren oreka”

AUSTRALIAKO ABORIGENAK

“Gizarteak ez du lortu haien zoritxarrari
buelta ematea”

GIZARTEA

“Argentina hau baino 5 aldiz merkeagoa
da, eta Brasil 2 aldiz. Australian
ekonomia aurreratua dute, Argentinan
klase ertain txirotua eta Brasilen denetik
dago: dirudunak eta pobreak”

ARGENTINA

“Musika kalean, jendea ozen hitz egiten,
alaitasuna… baina aurpegi tristeak ere
bai, familia osoak kalean lo egiten,
zaborretan janaria bilatzen”

IKASITAKOA

“Ikasi dugu egoerara moldatzen, gauzen
alde ona bilatzen, gutxiago kexatzen…”

OTI ETA PETER

besteentzat eginez, pixkana
lortzenzutenaskatasuna.Pre-
sondegi ondoan, erreforma-
torio bat eraiki zuten, 8 urte-
tikgoragokoumeakbidaltze-
ko, eta bidaian hil ez zirenak
esklabomoduanerabiltzeko.

Argentina: nolako aldaketa!
P: Eta okerrena, jetlaga:

larunbatgoizeanAustraliatik
abiatu eta larunbat goizean
BuenosAireserairitsi.Bi-hiru

egunetan ez zegoen ezer
zuzen antolatzerik geure
buruan edota gorputzean.

O: Australiako anglosa-
xoiekin konparatuta izuga-
rrizko aldea: musika kalean,
jendea ozen hitz egiten, alai-
tasuna… baina aurpegi tris-
teak ere bai, familia osoak
kalean lo egiten, zaborretan
janaria bilatzen… Argentina
hondoa jota dago. Eguneko
ordu guztietan egin behar

zugarriak, Sydney…
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dute lan bizi ahal izateko,
argindarra egunero mozten
zaie… Nahikoa eta gehiegi
genuela sentituz, autoa har-
tu eta leku polit asko bisitatu
genituen. Izugarrizko auto-
pista zuzen eta luzeak dituz-
te, baina auto gutxi ikusten
dira, diru faltaren seinale.

Zerk harritu zintuzten?
P: Ezin duzu 100 kilome-

troeginpolizienkontrolbate-
kintopoegingabe.Egunbate-
anneskabateramangenuen,
etakontatuzigunasteanbitan
300kilometrokobidaiaegiten
duela eskolak ematen dituen
ikastetxerairisteko,dirubeha-
rrahaindahandia.Gobernua
diruapoltsikoratzenaridena-
rensusmoadugu.Bestelauler-
gaitza dahalako lur emanko-
rra izan eta hainbeste mise-
ria ikustea.

O:Ekonomiahorreladabi-
lelako, oso merkea zen gure-
tzat. Australian guk presta-
tzen genuen jatekoa, baina
Argentinan ez zuen merezi:
hamareurorekinjatengenuen
laurok. Lotsa ematen zigun!
Gasolinaeremerkeazen,bai-
na autoa alokatzea ez, luxuz-
ko gauza baita.

Aipatzeko lekuren bat?
O: Iguazuko ur-jauziek

zirrara berezia egin ziguten.
Naturaren indarra hain hur-
bildik ikusita, ikaragarria da,
magikoa; egiten duten zara-
ta sinestezina da.

P: Misioneseko lagun
irlandarbatekinetabertakoa
den emaztearekin izan gara.
Gobernuz Kanpoko Erakun-
de (GKE) bat sortu dute indi-
genentzako etxeak eraikitze-
ko edo daudenak hobetzeko.
Seietxebizitzakokomunitate
txikiak sortzen dituzte, bara-
tza eta ur putzu banarekin,
norkbere familiaaurreraate-
ratzeko moduan.

O: Eta egun batzuk pasa
genituen Eneko Landaburu
mediku higienista nafarrak
Mamen emaztearekin sortu
duenOsasunekoEskolaPopu-
larrean. Enekok bertakoekin
konpartitu du beti defenditu
duenosasunsistema;hauda,
nahizetagauzagutxi izan,gai
gara geure osasuna hobetze-

ko,deskantsuaetabizimodu
sanoa eginez. Hitzaldiak eta
tailerrak antolatzen dituzte
osasunari eta ekologiari
buruz.Gainera,hemengojen-
deak emandako laguntzari
esker, hango gazteak neka-
zaritza eskolara bidaltzen
dituzte,gerobertangelditze-
koetaezhiriramigratzeko. 20
edo12eurorentruke,pentsio
osoa edo erdia du bisitariak.
Haiek,berriz,130eurobehar
dituzte,esaterako,gaztebatek
urtebeteko ikasketak egite-
ko.

Proiektu miresgarria da,
benetan: www.opaybo.org
helbide elektronikoan dira
norbaitekgehiago jakinnahi
badu.

Eta handik Brasilera?
P:Bai,abioiazRiodeJanei-

rora, han auto bat hartu, eta
astebete eman genuen Rio-
tik250kilometrotaradagoen
Paraty herrian, eta handik
Salvador de Bahiara joan
ginen, lagun baten etxera.

Aldaketa handia berriro?
O:Arrazanosonabarme-

nada.Lekubatzuetandenak
esklaboenondorengoakdira,
beltzak eta mestizoak, gazte
ikaragarriederrak… SaoPau-
lo europarragoa da; zuri
gehiago eta beltzak pobrea-
goak. Salvadorren turisten-
tzakoparte kolonialetik dro-
gaketadelinkuenteakkendu
dituzte, baina hortik bi kale-
tara ibiltzea arriskutsua da.

P:Ikusigenuenakbaratze
erraldoia zirudien, eta tele-
fonokokableekzigi-zagaegi-
tenduteerrepideengainean,
oihanak irentsi ez ditzan!
Hango frutaren zapore eta
usaia! Arroza eta babarrun
asko jaten dute, baina ogirik
ez.

Eta bertako ekonomia?
O: Gutxi gorabehera,

Argentina Euskal Herria bai-
no 5 aldiz merkeagoa da, eta
Brasil, ostera, 2 aldiz merke-
agoa hau baino. Australian
ekonomia aurreratua dute,
Argentinan klase ertain txi-
rotuaetaBrasilendirudunak
eta pobreak, kontraste han-
dia eta bortitza.

Leku politen bat?
P:Mangeseco: itsasgoran,

irla bihurtzen da eta itsasbe-
heran,kostarekinlotutadago.
Autorik ez dago han. Paradi-
sua,benetan.Bertakoak,bel-
tzak denak, turismotik bizi
dira eta oso patxada handi-
koak dira.

Hurbil dagoen Gamboa
herrian Bermeoko eta Tafa-
llako bikote banarekin izan
ginen. Han, azkenean, beste
umeekinjolastekoaukeraizan
zuten gureek.

Zer eman dizue bidaiak?
P: Aurreneko aldia da

horrela bizi izan garela. Ikus-
tendabihaurrenartekoharre-
mana hobetu egin dela.

O: Dagoenera moldatzen
ikasi dugu. Normalean, gus-
tura ez bazaude etxeko giro-
an,kalerairtetenzara.Bidaia-
ri esker, ikasi dugu egoerara
moldatzen, gutxiago kexa-
tzen, dagoena jaten, gauzen
alde ona bilatzen. Intimitate
falta nabarmena izan da eta
gogorra da, baina onartuta

Brasilen eta Argentinan kontraste handiak aurkitu zituzten.
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genuenprezioansartzenzela.
Hemengo bizitzan beti

lanpetuta nago, eta ez zen
erosoa niretzat plazera ase-
tzekoaukerazabalaizatea.Ez
zenzuzena,nolabait,nahizeta
jakin sortu nuen bloga egu-
neratutamantendunahinue-
la,eta umeen eskolen ardura
nire gain zeudela.

Kostatu zitzaidan onar-
tzea bizitza momentua dela,
eta gauza zoragarri bat egite-
ko aukera badago, norberak
erabaki behar duela zer egin,

eta,kontraesanabadirudiere,
ikusi dut zer gutxirekin bizi
daitekeen.

Hemen bizi garenok pri-
bilegiatuak gara, eta ez dugu
ezer egin horrelakorik mere-
zi izateko, eta inportantea da
niretzatumeekhori barnera-
tzea.

Teknologia erabili duzue?
O: Umeak eskolarekin

harremanetanizandirainter-
neti esker eta klaseko lagu-
nekin hitz egin dute Skype

OTI ETA PETER

Joan aurretik inoiz ikusi ez, baina bidaian bai…
H:Animaliak,Australian:ornitorrinkoa,wombata,koa-
la, baina ez genituen ukitu.
O: 90 metroko zuhaitzak, Tasmanian.

Zerk harritu zintuzten?
H:Argentinakour-jauziek; lurrunaskoateratzenzuten,
handiak ziren eta zarata izugarria egiten zuten.
O: Buenos Aireseko miseriak, jende asko kalean lo egi-
ten. Egunez eskaleak ikusten ziren.

Zertaz hitz egin zenuten eskolakoekin?
H: Zer gauzak ikusi genituen, zer egin, non geunden…
O:Galdetuzigutenkangururikikusigenuen.Baietzesan
nien, ni baino handiagoak, batzuk umea poltsan zute-
la.

Hemengo zerbait faltan zenuten?
H: Etxea eta txakurra. Aspergarria zen beti laurok elka-
rrekin egotea eta lagunekin egon nahi nuen.
O: Lagunak. Hasieran gustura, baina gero Aiara nahi
nuen bueltatu.

Jateko gauza berririk probatu zenuten?
O: Llamaren haragia probatu nuen Argentinan, baina
zaporea ez zitzaidan gustatu.
H:Niri bai! Eta Brasilgomangoak gustatu zitzaizkidan.

Zer nota emango zenioke amari irakasle lanagatik?
H: Arraroa zen. Inoiz ez dugu berarekin egin eta!
O: Ona, 10etik 9. Baina guri 10etik bat!

Lanaren bat prestatu zenuten eskolarako?
O:Bigai:Uluru (Ayer’sRock)etaAustraliakoanimaliak.
H:Ulurukomarrazki bat egin nuen eskolarako eta ani-
maliena aitaren urtebetetzerako.

Animalia gustukoena:
H: Koala, Australian.
O: Ornitorrinkoa, Tasmanian eta tukana, Argentinan.

Gustukoena: Australia, Argentina edo Brasil?
H: Tasmania.
O: Tasmania, Uluru eta Sydney. Sydney hiri handia da
eta ez dago kutsadurarik.

OXEL | 10 URTE HAIZEA | 8 URTE

bidez.www.etxeatze.comblo-
gean jasotzen nuen Austra-
liakoa, lagunentzat eta gure-
tzat gerorako, baina teknolo-
giarekin batera, frustrazioak
ereazaltzendira,zerbaitgaiz-
ki dabilenean!

Argentinara iritsi ginene-
an, gogoa galdu nuen, egitea
zaildueginzelako.Bainaeskuz
jarraitu nuen, eta egunbate-
an zintzilikatuko dut.

Berriro joango zinatekete?
P:Ni,bai.Motzeginzitzai-

dan.Larunbatbateanbueltatu
ginen; igandean Txakolina-
ren Eguna zen Aian; astele-
henean umeak eskolara joan
zirenetanilaneanmurgildu…
berehala, urruti gelditu zen
bidaia!

O: Ni etxezuloagoa naiz
Peter baino, eta oso gustura
hartu nuen etxerako buelta.
Igandehorretan eznuenate-
ra nahi izan. Baina, bai, gar-
bi dugu, gutxienez, Tasma-
niara bueltatuko garela, egu-
nen batean.
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NIRE HONETAN

Leku publikoetan
erretzea galaraztea ez
da hainbesterainoko

arazoa izango. Eskozian
debekua ezarri zenean,
pubek zein kafetegiek
ketutako dekorazioa kendu
eta berritu ondoren, aste
gutxietara ikusi zuten lehen
baino jende gehiago ibiltzen
zela, gustukoa baitute ke
gabeko lekuetan denbora
pasatzea, baita erretzaile
direnek ere.

Hori buruan nuela, ogia
erostera joan nintzen.
Kafetegi-okindegian sartu
bezain pronto, izugarrizko
ke usaina sumatu nuen.
Momentu berean konturatu
nintzen dirurik ez nuela
aldean eta autoraino abiatu
nintzen diru bila. Autoan
sartu eta ke usaina lagun
nuela sumatu nuen.

Ez nago erretzearen
kontra. Erretzaile amorratu
ohia naiz, eta oraindik
gustatzen zait noizean
behin erretzea. Baina leku
hartan 30 segundo baizik
pasa ez eta arropako kiratsa
nahikoa zen nire buruari
galdetzeko ea, janari
dendetan debekatuta baldin
badago erretzea, zergatik
joaten naizen zeharo ketuta
dagoen leku batera jango
dudan ogiaren bila?

Aian eta Orion badaude
tabakorik gabeko
kafetegi-okindegi bana
gutxienez. Gaurtik aurrera,
nik, behintzat, halakoetan
ketu gabeko ogia erosteko
asmoa dut.

Erretako
ogia

PAT COWIE

Alperrikako oihartzunakberriz

Orain dela ia 15 urte
izenburuberdintsua
zuenartikulubatida-

tzinuenhemenbertan:Alpe-
rrikako oihartzunak. Min-
duta eta haserre nengoen
orduan, Orioko hondartza
aurrean putomuroa egiten
ari zirelako, eta inork herri
honetanezzuelakoezeresan
horma erraldoi horren kon-
tra.Inorkereez.Ahotsazuten
denak alde zeudennonbait,
Udalean behintzat.

Putomuroa, barra luza-
penak, ibaiaren bestaldean
alfer-alferrik egin zituzten
hirubarrak,haiekbatuzegin
zuten aireportua, kirol por-
tua, kanpina txikitu, hon-
dartza ingurua etxez josi…
15.000 urte badira gizakiak
inguru hauetan bizi garela
(hori omen diote Altxerriko
kobazulokoaztarnek),eta15
urtetanbetikoizorratudugu
hondartza ingurua.

Hori gutxi ez, eta porla-
nezko mamotreto bat egi-
tenarizaizkiguibaiarenbes-
taldean... Nork eskatu du
hori? Zertarako? Egia al da
Udalak zerikusirik ez duela
horrekin? Egia al da arran-
tzaleek ez dutela hara joan
nahi?...

EtaOriokoUdalekoalder-
di politiko guztiei ondo iru-
ditzen al zaie mamotreto
hori?... Zeharo harrituta
nago. Inork, ez alderdi poli-
tikobatek,eztaldeekologista
batek, ez herritar arrunt
batek, inortxok ere ez du
publikoki horren alde edo
kontra hitz bakar bat ere
esan. Eta Orioko eraikinik

handiena da! Non eta turis-
moabultzatunahideningu-
ruan... Ederrak bistak, hon-
dartzan, hango tabernetan,
hotelean, kanpinean ibiliko
garen guztiontzat...

Udalakezomenduesku-
menikibaiarenbestealdean.
Baina nola liteke turismoa

bultzatu nahi duten lekuan
porlankeriahoriegingodigu-
tela ikusi eta ezertxo ere ez
egitea,ezerezesatea...Alder-
di politikoez ari naiz berezi-
ki.

Gehitu horri putomuro-
akezdiolahondarrari ibaian
gora sartzenuzten, eta lohia
besterikezdagoela ibaioso-
an. Eta Orioko hondartza
hautsa dela, hautsa eta
harria, kostalde osoko hon-
dar kalitaterik eskaseneta-
koaduena.Etabatzuek, gai-
nera, mugatua eta guztiona
denhondarraegunero-egu-
nero atera eta saltzen... Hor
ereezalduezeregingoUda-
lak?

Oteizak esaten zuen gai-
xodagoela estetikokiEuskal
Herria. Berak Getarian bale
bat iristen ikusten zuen
lekuan, arratoi bat ihes egi-
ten ikusi zuela herri honek.
Estetikokigaixodagoenherri
batek bakarrik onar dezake
isilik hemen egiten ari dire-
na.Oteizakgaurburuaaltxa-
tukobalu…Oriokohondar-
tzan, bere filosofiaren oina-
rria–hutsunebabesemalea–
aurkitu zuen leku horretan
bertan, ez luke ezbalerik, ez
hutsunerik, ez hondar gar-
birik topatuko.

Herriko alderdi politiko-
ok, helduko al diozue hon-
darraren gaiari serio mese-
dez, faborez, arren? Ala 15
urte barru hondarrik gabe
geratzengareneanbestearti-
kulubatidatzibeharkodugu
hemen? Alperrikako oihar-
tzunak izango al dira hauek
berriz?

15.000 urte badira
gizakiok inguru
hauetan bizi
garela eta 15
urtetan betiko
izorratu ditugu

Orioko Udaleko
alderdi politiko
guztiei ondo

iruditzen al zaie
mamotreto hori?

IÑIGO FERNANDEZ

PUBLIZISTA

ADARRETATIK HELDUTA
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Amets on

Derrepente ulertu dut
zein izan ohi den
batzuetanlorikhartu

ezinaren arrazoia: zure ame-
tsak ez daudela prest, orain-
dik.

Ludwig Hallek idatzitako
apuntea omen goikoa, Har-

kaitz Cano idazlearen ahotik
orainparebatasteirratianadi-
tua. Ikaragarri gustatu zitzai-
dan esaldia, hamaika irakur-
ketarako atea ireki baitzidan.

Zenbat minutu behar ote
diraametsbatprestatzeko?Ba
al da amets motelik? Kirola-
rekin gertatzen den bezala,
entrenatuz gero azkarrago
lokartzekoaukerarikbaalda?
Lo hartzen duten guztiek
beren ametsakprest al dituz-
te?Di-dabatean loegitea lor-
tzen dutenak ameslariagoak
aldira?Lohartunahiezdute-
nek beren ametsetatik ihes
egin nahi al dute?

Zahartzerakoan loak bat
hartzea gehiago kostatzen
omen da. Beraz, urteak bete
ahala amets gutxiago izango
al ditut? Gure ametsek aban-
donatugaituztenseinalealda
esnatzea?

GARBIÑE MATEROLA

MOILA BAZTERRETIK

Esaldia entzun nuenetik
ameslarien zelatari bihurtu
naiz. Udaberri busti honeta-
ko denbora pasa polita aur-
kitudut.AmetsenGadgetins-
pektorea bihurtu naiz eta ez
dakizue zein ederra den jen-
dearenametseiburuzipuinak
asmatzea.

Ameslaririk kuriosoena
noizetanontopatunuenjakin
nahi?

Esaldia entzun eta egun
berberean topatu nuen, tre-
nean.Aldameneaneserinin-
tzaion mutil gaztea lo gozo-
an zetorren. Balantza batean
zuen burua, alde batera eta
bestera,dantzaondokoordi-
natuan.Usurbilpasaetabere-
hala kuriositatez begira jarri
nintzen.Ezzenbadahasi ler-
dea dariola eta segidan giza-
joa susto batean esnatu! Ez
dakit treneko siesta azkar

Ametsen Gadget
inspektorea

bihurtu naiz eta ez
dakizue zein
ederra den

jendearen ametsei
buruz ipuinak
asmatzea

Ameslaririk
kuriosoena

Halleren esaldia
entzun eta egun
berberean topatu
nuen, trenean

baterako lo gozoegia ez ote
zuen hark!
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Izeta-Iñarratarrak festetan

Beldarrain baserriko
atarian atera zuen
argazkia 1947-48an

familia honek. Ezkerreko
aldean, bi sagardo upel
ageri dira eta atzean zelaia.

Justo Arruti sendagile
ezagunaren lehengusu
propioak, Enrike izeneko
donostiarrak, atera zuen
hiru belaunaldi jasotzen
dituen fotoa. Festa giroan
alai-alai zebiltzan, Santio
Errekako festak zirela eta.

Goian ezkerretara,

eserita: Manuel Uranga;
alboko neska koskorra,
Maria Uranga; zutik,
Antonio Arruti eta Pepita
Izeta senar-emazteak, Inaxi
Izeta eta Joxe Arruti senar-
emazteak (bi anaia bi
ahizpekin ezkonduta, eta
bakoitzak bere familia
eginda: 10 seme-alaba izan
zituzten Joxek eta Inaxik eta
bost Pepitak eta Antoniok);
eserita dauden aitona-
amonak, Jabier Izeta eta
Maria Iñarra dira: Jabier 73

urterekin hil zen, Usurbilen
eta 65ekin Maria, Aian;
inguruko haurrak, Ramon
Uranga, Angelita Arruti,
Patxi Uranga eta, aitonaren
magalean jarrita, Ana
Arregi. Argazkian ateratzeko
gogo handirik gabe zegoen
umea, berriz, Bixente Arruti
da.

ARGAZKIA: ARTXIBOA

INFORMAZIOA: PEPITA IZETA

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

Ni orain dela hilabete
batzuk Tuenti eta
Messengerra

erabiltzen hasi nintzen eta
oso gustukoak ditut, baina
konturatu naiz alde onak
eta txarrak dituztela.

Hasteko, lagunak egiteko
aproposa da; gerta daiteke
gurasoak oporretara joatea
eta beraiekin hitz egiteko
egokia da.

Baina bere alde txarrak
ere baditu. Gertatu izan zait
pertsona batekin txateatzen
hasi eta mehatxuka eta hitz
itsusiez erantzun izana;
asko ez dira ausartzen
gauzak aurpegira esaten eta
txata erabiltzen dute. Baita
ere entzun izan dut gure
adineko batzuk
ezezagunekin gelditu direla
toki batean elkar
ezagutzeko eta horiek
pertsona helduak zirela eta
intentzio txarrekin
zebiltzala. Beraz kontuz ibili
txat, messenger eta
horrelakoekin, ez dira
txantxetako jolasak eta.

Tuenti edo
messenger

ANE MUJIKA |

L.H.-KO 6. MAILA

Ikasturteabukatzenarida
eta,horrekinbatera, libu-
rutegian ere ipuin kon-

taketaren jarduera amaitu-
tzatemandugu.Ekimenhau
ikasturtean zehar egitenda,
urrianhasietamaiatzabitar-
tean. 5 urtetik gorako ume-
ei zuzendutako saioak dira,
baina haurrentzat bakarrik
direnez, gurasoek ezin dute
bertan egon. Hilean behin
ipuin kontalari bat etortzen
daetaaurrekoastelehenean
PelloAñorgaoiartzuarraizan
zen gurekin.

Pello Añorgak urte asko
daramatza ipuinak konta-

tzen eta Mondragon Uni-
bertsitateko irakaslea ere
bada. Horrez gain, idazle
ospetsuadaeta2008anEus-
kadi Literatura saria irabazi
zuen, haur eta gazte litera-
tura atalean, Genio gaiztoa
liburuarekin.

Ohi bezala, ipuinez eta
magiaz betetako maleta
zaharrarekiniritsizenazken
aldianereliburutegira.Ordu-
rako, haurrak zain zituen
alfonbra gorriaren gainean
eserita. Batzuek ezagutzen
zuten, beste batzuek, aldiz,
ez, baina denek arreta han-
diz begiratzen zioten hitz

egiten hasi zenean. Aurkez-
pen txiki bat egin ondoren,
lehenengo ipuinarekin hasi
zen.Ipuinakkontatzenziho-
an heinean, ahots aldake-
tak, keinuak eta imintzioak
erabiltzen zituen, haurren
arreta ez galtzeko. Abestiak,
olerkiak eta hitz jokoak ere
tartekatu zituen eta saio
borobila osatu zuen. Buka-
eran, maletatik ateratako
hautsmagikoakbotazizkien
haurreietahauekpoz-pozik
irten ziren liburutegitik.

MIREN ANDUEZA

Pello Añorga ipuin-kontalari oiartzuarrak adi-adi eduki zituen haurrak ordubeteko saioan. KARKARA

Ipuinez eta magiaz
betetako maleta arina
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ZORIONAK!

Arrauna eta futbola
horren nabarmen
nagusitzen diren herri
batean herri-kirolaren
aukera egiteak badu,
berez, nahikoameritu.
Herri-kirola egiten
dutenetatik, gainera,
gutxi, oso gutxi, dira
harria jasotzen duten
emakumeak. Idoia
Etxeberria ortzaikarrak,
ordea, hori du gustuko
eta jo eta ke dabil
azkenaldian, Pello
Saizar alboan duela,
marka guztiak hautsi
nahian. Azkena? Aiako
Asentzio ferian:
emakumezkoen
Euskadiko harri-
jasotzailerik onenaren
txapela lortu zuen,
1.386 kilo altxa eta
Miren Urkiola
aurkariari aurrea
hartuta. Bejondeizula!

Idoia
Etxeberriari

Euskal Herriko kantu tradizionalak ezagutzea izan beharko luke
musika ikasgaiaren helburua. Eta ez kantagintzamodernoan
dauden kantuak edo popularrenak bakarrik, kantutegiak
ezagutu beharko lirateke, han diren altxorrak.Musika bidez,
hizkuntza bera ere ikasiko genuke, hainbat euskalkitako kantuak
ditugu-eta. Bi txori botako genituzke harri bakarraz. ... Oinarrian,
ikastoletan-eta,musika ikasgaiak euskal kantutegi tradizionalaren
ezagutza bermatu beharko luke”

OLATZ SUGASTI | Arpa jotzailea
Argia aldizkaria; 2010/05/09

HANDIK ETA HEMENDIK

OSPAKIZUNA

LH-5eko ikasleak txapeldun
Maiatzaren 5ean Juan Mari Arruti eta Mari Karmen Lertxundiren urrezko ezteien eguna izan
zen. Hala ere, egun batzuk geroago, hain zuzen maiatzaren 9an, ospatu zituzten. Bai ederki
pasa ere. Orioko parrokian meza polita entzun, bikoteari eskainia, eta Katxiña jatetxera joan
ziren bazkaltzera. Familia ere ondoan izan zuten, bat izan ezik: sumendiak eragindako lainoa
dela eta, Ingalaterra aldean gelditu baitzen hegazkina ez zelako irten. Zorionak bikote!
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• JuneDuranEsnal,Orion,
maiatzaren 12an.
• IagoLertxundiOdriozo-
la, Orion, maiatzaren
10ean.
• Aday Arnal Etxeberria,
Orion,maiatzaren10ean.
• Unax Arnal Etxeberria,
Orion,maiatzaren10ean.

• Rafael Oneto Romero,
Orion,maiatzaren14an.50
urte.
• FaustinaLertxundiZulo-
aga, Orion, maiatzaren
14an. 90 urte.

EZKONDUTAKOAK

• Xabier Azkue Isasti eta
MirenOtazoAseginolaza,
Aian, maiatzaren 8an.

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

943 83 15 27

Ardantza lehendakaria Aian
izan zen erabakiak hartzen
Euskal Autonomia Erkidego-
ko Gobernu Kontseilua, Jose
Antonio Ardantza lehenda-
karia buru zutelarik, Aiako
Laurgain parkean bildu zen
lehenengo aldiz eta erabaki
garrantzitsuak hartu zituen
arlo ekonomikoan.

Bileraren ostean, Donos-
tianegindakoprentsaurreko-
an, arlo ekonomikoko lehen-
dakariordeJavierGarciaEgo-
txeagaketaindustriagaietako
aholkulari Jose IgnacioArrie-
tak,EuskoJaurlaritzakoboze-
ramaile zen Eugenio Ibarza-
balekin batera, euskal indus-
triasuspertzeko30.000milioi
pezetako plana aurkeztu
zuten.

MAIATZAREN LEHENA
Sindikatuen arteko tirabirek
markatuzuten1985ekomaia-
tzarenlehena.EuskalHerrian,
UGTk eta ELAk eguna barru-
tietanospatzeaerabakibazu-
ten ere, LABek kaleak hartu
zituen. Orduko egunkariek
diotenez,ezkersindikalaizan
zen lagun gehien mugiarazi
zuen eragilea, batez ere LAB
sindikatua, eta manifestal-
dietan independentziaren,
amnistiaren eta ETA milita-
rraren aldeko oihuak izan
baziren ere, batez ere, istilu-
rik egon ez izana nabarmen-
du zuten.

BATELAK
Maiatzaren 12an, Euskadiko
Batel Txapelketa jokatu zen
Eibarko Aixola zingiran, bai-

ORAIN DELA 25 URTE

Maiatzaren 1ean,
istilurik egon ez
izana nabarmendu
zuten, egunkariek,

batez ere

Euskadiko Batel
Txapelketa zingira
batean egitea oso
kritikatua izan

bazen ere, are kexa
gehiago izan ziren

sailkatze
sistemagatik

Maiatzaren 14an
afaria eta

danborrada egin
zuten Baleakoek

sailkatze sistemarengatik,
denbora kontuan izan beha-
rrean txanda bakoitzeko ira-
bazleak pasatzen baitziren
finalera. Orioko ontzia biga-
rren sailkatu zen bere kate-
gorian,Santurtzirengandik10
segundora.

BALEAREN EGUNA
Balea elkarteak antolatuta,
BaleaEgunaospatuzenOrion
maiatzaren14an.Arratsalde-
ko lauetan hasi zen haur eta
gaztetxoentzat prestaturiko
festa, eta txistulariak eta
buruhandiak kalez kale ibili
zirentxikienpozerako.Elkar-
tearenondokoplazanKokotx
etaKirrikipailazoakizanziren
ondoren eta baita jokoak eta
txokolate jana ere. Nagusiek,
berriz,afariaeginzutensozie-
dadean eta gero danborrada
jo zuten nahiz eta asteguna
izan.

EUSKARAREN EGUNA
Euskararentzako plangintza
orokorra aldarrikatzeko Eus-
kararenEgunaantolatuzuen,
maiatzaren 3an, Euskararen
Kultur Batzordeak.

Festarako aldarrikapene-
rakoetaborrokarakodeiaegin
zen eta Euskal Herri osoan
oihartzun handia izan zuen.
Egunkarietan azaltzen zute-
nez, Orio inguruko herri
gehienetan antolatu zen zer
edo zer: Donostian, Usurbi-
len, Zarautzen, Getarian…
baina ez da Orioko aipame-
nik egiten.

1985
MAIATZA

na Oriok jubenilen ontzia
bakarrikuretaratuzuen.Txa-
pelketa zingira batean egitea
osokritikatua izanbazenere,
are kexa gehiago izan ziren

280:Karkara bikoitia  19/5/10  13:43  Página 24



HERRITARRA 25KARKARA | 2010eko maiatzaren 21a

“Gustura nago Luxarben,
nire lekua aurkitu dut eta”
Frantziako Les Sables
d’Olonne herrian duela 26
urte jaioa, Katalunian
udaberri batzuk egin eta
Oriora etorri da bizitzera
Aurélie Louineau. Goiko
Kaleko Festa Batzordeko
kide da, eta Artisautza
Azokan harrapatu dugu,
kamisetak margotzen.

Ezagutu zaitzagun, Aurelie.
Nola iritsi zara gurera?
IkasteraetorrinintzenEuskal
Herrira orain dela urte eta
erdi inguru. Lehen sei hila-
beteak Bilbon egin nituen,
Euskal Herriko Unibertsita-
teko Gizarte Zientzietako
fakultatean aritu bainintzen
ikasten. Handik Donostiara
joan nintzen, Antropologia
Feministan espezializatzera.

Iazko irailean etorri nin-
tzen Oriora bizitzera. Jaione
Arrillagak eta biok ezagutzen
dugun lagun baten bitartez
jakin nuen bazela Orion nes-
ka bat baserrian bizitzeko
adiskide baten bila zebilena.
Betidaniknahi izandutbase-
rrian bizi.

Ezagutzen ez zenuen herri
batetara etorri al zinen?
Bizpahiru aldiz pasako nin-
tzen, agian, Oriotik, baina ez
nuenezagutzenezherriaezta
jendea ere. Neukana lepoan
hartu, eta hemen nago.

Zermoduz gure artean?
Primeran,ezinhobeto. Ikara-
garrigusturanago.Bentaalbo-
an, Luxarben, bizi gara Jaio-
ne, Ane eta hirurok.

Herriangizarteratutaikusten
zaitut.
Jaioneren lagunak irekiak eta
gogotsuakdiraetaosogustu-
ra sentitzen naiz beren arte-
an. Gainera, hemengo kultu-
ra eta hizkuntza ikasi nahian
nabil, bertakotzeko, herria-

AURÉLIE LOUINEAU | GOIKO KALEKO FESTA BATZORDEKO KIDEA

renbizitzaraegokitzeko,ahal
dudanjardueraguztietanpar-
te hartuz.

Errazaegitenarialzaizueus-
kara?
Ez,bereakostataarinaiz;pix-
kanaka –euskaraz dio–. Zail
samarrazait.Katalanabihila-

betetan ikasi nuen, baina ez
euskara.

UdalakantolatutakoAEK-
ko ikastaroan nabil, Orion
bertan. Astean sei orduz ari-
tzen naiz hizkuntza ikasten.
Etxean ere lehenengo hitzak
euskaraz egiten ditugu beti;
nire buruak jasan dezakeen

Bertako kultura eta
hizkuntza ikasi
nahian nabil,

bertakotzeko, ahal
dudan eran,

herriaren bizitzara
egokitzeko

Ez dut nahi
albokoek, lagunek,
nigatik, erdaraz
hitz egitea;

behartu egiten
ditudala
badakit

arte, behintzat. Hitz sueltoak
eta egiturak hartzen ari naiz.
Ikasteko gogoz nago eta ezer
baino gehiago, norberaren
interes kontua dela uste dut.

Albokoak baldintzatzen
ditudalaerebadakit,etaezdut
egoerahori luzatzeriknahi;ez
dut nahi haiek, nigatik, erda-
razhitzeginbeharizatea.Nire
inguruaneuskaradahitz egi-
ten den hizkuntza bakarra.
Jende ezberdina ezagutzen
da,gainera,hitzegitenduzun
hizkuntzaren arabera.

Zertan zabiltza orain?
Bestelakoikasketakegitenari
naizorainetabitxiaketaeskul-
turaksortzenerearitzennaiz,
artisautza lanetan.

Talde egokia aurkitu duzu
hortaz, Artisautza Azokan
partehartzekoaukeraeman
dizu eta.
Bai. Alderdikomertzialaalbo
batera utzi eta imajinazioa
eta sormena lantzeko aukera
ematea garrantzitsua iruditu
zitzaidan hasiera batetik eta
animatuta, lehenengo aldiz
hartudutparteazokabatean.
Ezagutzen ez dudan jendea-
rekin egoteko aukera aparta
izan da. Eguna iritsi aurreti-
koprozesuaereatsegina izan
da: bileretan parte hartu, tai-
lerraren nondik norakoak
zehaztu,materialaerosi edo-
ta eskatu –herriko dendariek
emandizkigutebrotxeakegi-
teko tela zatiak…

Gurearteangeratzekoasmoa
al duzu?
Bai, oraingoz.Nire lekuaaur-
kitu dut eta ez daukat beste
inora joateko asmorik. Hala
ere, ez dakit bihar zer pasako
zaidan burutik.

Norajoannahidudanera-
bakitzeko askatasuna izan
nahiko nuke aurrerantzean
ere.

AurelieArtisautzaAzokan,haur bati kamisetamargotzen laguntzen. KARKARA
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MAIATZA / EKAINA
21ean, Lasa.
22an eta 23an, Mutiozabal.
24an, Larrañaga.
25ean, Etxeberria.
26an, G. Artiñano.
27an, Mutiozabal.
28an, Zulaika.
29an eta 30ean, Iriarte.
31an, Etxeberria.
1ean, G. Artiñano.
2an, Azaldegi.
3an, Zulaika.
4an, Iriarte.
5ean eta 6an, Larrañaga.
7an, G. Artiñano

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

ILEA Itsasgora Itsabehera Ilargia
21 10:41 eta 23:08 04:40 eta 16:58
22 12:11 eta _____ 06:05 eta 18:31
23 00:42 eta 13:35 07:05 eta 19:53
24 02:03 eta 14:41 08:20 eta 20:56
25 03:05 eta 15:34 09:18 eta 21:46
26 03:55 eta 16:19 10:06 eta 22:30
27 04:40 eta 16:59 10:49 eta 23:09
28 05:20 eta 17:36 11:29 eta 23:46
29 05:58 eta 18:11 12:06 eta _____
30 06:34 eta 18:45 00:21 eta 12:42
31 07:10 eta 19:17 00:55 eta 13:16
01 07:45 eta 19:49 01:29 eta 13:20
02 08:21 eta 20:22 02:02 eta 13:55
03 09:01 eta 21:01 02:38 eta 14:25
04 09:51 eta 21:52 03:21 eta 15:27

TREN ORDUTEGIAK

AUTOBUS ORDUTEGIAK

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com
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Moilarrira goiz-buelta antolatu du Orioko Herri
Ikastolak maiatzaren 23rako. 09:00etan aterako dira
ikastola aurretik. Moilarrin geldialdia egin eta
Zarauzko hondartzara jaitsiko dira. DBHkoentzat ere
irteera antolatu dute egun bererako eta Ernioko
kobazuloak ikustera joango dira. 08:30ean da irteera
eta linterna eta arropa zaharrak eraman behar dira.

Mendi irteerak

MANDALARA ASTEA
Maiatzaren 28tik

ekainaren 4a arte,
Mandalara elkarteak
antolatuta, Mandala
erakusketa. Goiz eta
arratsaldez, Orioko kultur
etxean.

Maiatzaren 29an,Vida
después de la vida hitzaldia.
Hizlaria: Mikel Lizarralde
mediuma. Sarrera: 5 euro;
Donostiako K’an Li dendan
eta Orioko kultur etxean
salgai. 18:00etan, Orioko
Herri Ikastolako aretoan.

Ekainaren 1ean, El Tarot
hitzaldia. Hizlaria: Agustina
Herrero tarot irakaslea.
19:00etan, Orioko kultur
etxean.

Ekainaren 2an, Mandala
tailerra Karmele
Garmendiarekin. 18:00etan,
Orioko kultur etxean.

Ekainaren 4an, Erdi Aroko
musika egiten duen AHAVA
taldearen kontzertua.
19:00etan, Orioko kultur
etxean.

SANPEDROAK
Orion, maiatzaren 24an,

aurtengo sanpedroak
antolatzeko hirugarren
bilera. 19:00etan, kultur
etxean.

AFARIAK
Orion, ekainaren 5ean,

1943. urtean jaiotakoen
bazkaria. 14:00etan, Xixario

erretegian. Izena ematea:
ekainaren 1a baino lehen
943 83 26 66 telefono
zenbakian (Fernando).

Orion, 1953. urtean
jaiotakoen afaria. Prezioa:
45 euro. 21:00etan, Balea
hotelean. Izena ematea:
maiatzaren 24a baino lehen

Salatxo tabernetan,
maiatzaren 25a baino lehen.

Orion, ekainaren 5ean,
1966. urtean jaiotakoen
afaria. Izena ematea:
Goizeko kafetegian,
ekainaren 2a baino lehen.

ERROMERIA
Aian, maiatzaren 23an,

erromeria Astiazaran anaiak
eta Leire trikitilariekin.
18:30etik 21:30era,
Aristerrazuko plazan.

Aian, maiatzaren 30ean,
erromeria Ostolaza eta
Andonegi trikitilariekin.
18:30etik 21:30era,
Aristerrazuko plazan.

SILO-BOLAK
Aian, ekainaren 8an.

Zerbitzuaren inguruko
informazioa jasotzeko
Urkomera deitu: 643 81 65
00; edo bertako Igorrekin
hitz egin: 660 04 97 51.

TRASTE ZAHARRAK
Orion, maiatzaren 26an,

altzari zaharrak jasoko
dituzte. Bezperan utzi behar
dira edukiontzien alboan.

TAILERRA
Orion, ekainaren 12an,

Adierazpen Erradikaleko
tailerra. Informazio gehiago:
Joxe Mari: 600 633 785
zenbakian. 14:00etatik
16:00etara eta 20:30etik
22:30era, kultur etxean.

kutxako 2101 0176 99
0011405057 zenbakian
dirua sartuta. Informazio
gehiago 627 417 844
zenbakian (Xanti).

Orion, maiatzaren 29an,
1960. urtean jaiotakoen
afaria. Galerna jatetxean.
Izena ematea: Arkaitz edo

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

salgai, egoera onean.
Tf: 610 81 80 79.

Etxea salgai Eusko
Gudarin. Handia eta goxoa
da eta ganbara ederra ere
badu.Tf: 639 20 27 64.

LAN BILA
Neska gazte eta

arduratsuak haurrak udan
zaintzeko: Tf: 658 22 55 62.

Edadetuak zainduko
nituzke. Eskarmentua badut
eta erreferentziak ere bai.
Tf: 617 71 54 39.

ETXE BILA
Orion alokatzeko pisu

bila dabil neska oriotarra.
676 44 13 27 (Ghariba).

Orion alokatzeko pisu
bila nabil, urte osorako. 676
28 25 88 edo 943 83 15 18
(lan orduetan).

OPARI
Txakurkume politak

ditugu oparitzeko. Bost
hilabete pasatxo dituzte.
Deitu lasai 615 71 40 85
telefono zenbakira, baten
bat etxera eraman nahi
izanez gero.

GALDUTAKOAK
Apirilaren azken asteetan

semearen lau gurpileko
bizikleta berdea desagertu
zitzaigun ikastola paretik.
Izenak jarrita ditu: Ander

AZOKA

SALGAI
Duplexa salgai Arrantzale

kalean. Tf: 670 900 423.
Etxea salgai Goikokalen,

150.000 eurotan. Tf:
657701911.

Bigarren eskuko altzariak

eta Txomin.
Norbaitek hartu badu, dei
dezala, mesedez, 667 09 23
96 telefono zenbakira eta
Iratxegatik galdetu.

Moldura urdineko
betaurrekoak galdu ditu
baten batek Aian. Ume
batenak dirudite. Kultur
etxean daude jabeak noiz
jasoko zain.

Graduatutako
betaurrekoak agertu ziren
apirilaren erdi aldera
Itsasadarra aholkularitza
bulegoaren aurrean.
Moldura finekoak eta more
eta gorri kolorekoak dira.
Itsasadarraren bulegoan
bertan daude.
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