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Bi mila ta hamarra
oriyoko plazan,
aniztasunan alde
jai eder bat bazan,
kantari zurrutean,
tertulian, dantzan,
munduko oriotarrak
geran esperantzan.

Maroko, saharar nahiz
senegaldar gazte,
zuen berotasunaz
kutsatu gaitezke,
gure herriko parte
sentitu zaitezte,
euskara dabil zuen
beroaren eske!

Papera badeu, Ximon
boli bat ekarri,
gutun bat idazteko
Simon Bolibarri,
moralez ez gaudenez
hortaraino larri,
Evoluzionatzen
lagundu elkarri.

Hemen Zanbo daukagu
ta han berriz samba,
han kaipiriña hemen
hartzen degu salda;
Euskal Herri tropikal
bat posible al da?
Sagardotegietan
piscoak edanda!

Aniztasun eguna 2010
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Udalaren
erantzunaren zain
Bi urte jarraian kanpinean
lanean jardun eta gero, aur-
tengoan kanpoan geratzea
tokatu zait; pena! Badaezpa-
da,azterketaberrikusterajoan
nintzen eta zuzenketa gaizki
eginazegoelaikusinuen;nire
ustez, okerra zen Udalak ona
bezalaemandakoerantzuna.
Azterketa berrikustea eskatu
nuenustezkoakatsak(zortzi)
zein ziren esanez, eta inter-
netetik ateratako justifikazio
batzuk erantsiz.

Badaezpada ere gertutik
jarraitu nuen berrikuste hori
eta zortzitik lau onartu egin
zizkidaten; ez dago gaizki.
Horidelaeta,aldaketabatzuk
egon ziren lanpostuetako
zerrendetanetasegituankale-
ratuko zirela esan zidaten.
Zerrendako bigarrena eta
hirugarrena postuz aldatzen
zirelaesanzidaten,etaordez-
ko bat aldatu egiten zela ere
bai.

Eguneropasatzennaizkul-
tur etxe aurretik eta oraindik
ezditut zerrendaberriak iku-
si. Dagoeneko lanean hasita
egongo dira gutun hau kale-
ratzen denerako eta oraindik
zerrenda berririk ez. Eginda-
ko eskaeraren erantzun ofi-
zialikereezdut jasooraindik.

Hori da barre aurpegira
egitea,hori!Gauzakgaizkiegi-

tenhasita,baitagaizkieginere.
Ez duzue lotsa apurrik! Ea
egunenbateanondofuntzio-
natzen hasten zareten. A,
oraindik ez da horretarako
garaia,hauteskundeakurrun
daude eta…

LANDER SARASOLA

Bai Udalbiltzari,
bai Euskal
Herriari
Udalbiltzaren aurkako epai-
ketak badu data: uztailaren
15a. 22 pertsona epaituko
dituztebere lanabetetzeaga-
tik,EuskalHerriarenalde jar-
duteagatik,hainzuzen.Haien
alde babesguneak sortu nahi
ditugu auzo, herri, eskualde
eta Euskal Herri osoan eta
Madrili argi eta garbi eraku-
tsi herri honek, jada, eman
duela bere iritzia: errugabe-
akdirela eta,beraz,askebehar
dutela bai epaituek eta baita
instituzioak, Udalbiltzak,
berak ere. Hori dela eta dato-
zen egun eta asteetan lanari
ekin beharko diogu, auzipe-
tueigurebabesahelarazteko,
eta Madrildik datorren eraso
berri honi aurre egiteko.
Horretarako deia luzatzen
dizueguherritarororieta,nahi
izanez gero, parte har deza-
zuenantolakuntzanetaegin-
godirenekimenetanere.Dena

azaltzeko,HerriBatzarraanto-
latuduguekainaren11nOrio-
kokulturetxeanarratsaldeko
19:00etan.Bienbitartean,nor-
baitekpartehartunahiizanez
gero, hona hemen gure hel-
b ide e lek t ron ikoa :
jkl@oriokoudala.com.

ORIOKO EZKER ABERTZALEKO

UDAL TALDEA

Hormaren beste
aldetik
IñigoFernandezekazkenKAR-
KARAnegindakoidatziariada-
rretatikheldunahian,hanegi-
ten dituen galderei erantzun
nahi genieke:

Hondartzainguruakazken
15 urteetan egin duen alda-
keta ikaragarrien aurrean,
kirolportuaz,etxebizitzapla-
naz eta kanpina txikitzeari
buruz, beste herritar asko
bezala, gure jarrera kritikoa
azaldugenuen.Baina,horrez
gain, alternatiba bat aurkez-
tu genuen, plano eta guzti.

Bestelako kontua da kan-
poko eskoilera eta gaur egun
eraikitzen ari diren arrantza
ekipamenduari buruz izan
dugun jarrera. Egia da hon-
dartzatikbegiratuz,paisaiaren
edertasuna oztopatzen duen
horma modura ikus daiteke-
ela eskoilera hori. Baina ez
zegoenean,denokdakiguzein
arriskutsuazenbaporeentzat

itsasora ateratzea edo itsaso-
tiksartzea.Gauregun8arran-
tzaontzidaudeherrian;garai
haietan 20 ziren. Ziur gaude
arrantzaleei eta makina bat
herritarri lasaitasunaematen
dielahormakeskaintzenduen
babesak.

Egiten ari diren eraikun-
tzaberriariburuz: lehenaipa-
tutako garai berdintsuetan
arrantzaleek egindako eska-
ria izan zen eta guk Udaletik
babestu egin genuen. Nahi
baino beranduago hasi dira
lanak; baina, ustez, beha-
rrezkoekipamenduada.Egu-
nero, beste inon ez bezala,
ikusten ditugu arrantzaleak
tresneriaerrepidealdamene-
an karrora sartu eta lonjetan
gordetzekoeskuzgarraiatzen.
Ditugunbaliabideekinarran-
tzaetaitsasokojardueraksus-
tatzea da gure asmoa.

Hondartzako egoerari
buruz, zerbait egin beharra
dagoela esaten duzunean,
arrazoi osoa duzu. Hondar-
tzaren kudeaketaren ardura-
dun Udala, Itsasertzetako
Zuzendaritza eta Diputazioa
dira.Hilabeteakdaramatzagu
bilera bat egin nahian, hon-
dartzaren egoera hobetzeko.
Bilera horien berri izango
duzue interesaduzueneragi-
le, herritar eta enpresa orok,

26. ORRIALDEAN
JARRAITZEN DU
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Itsasoko lehen 12 miliak
artisau-arrantzarako bakarrik
Sarea erabiltzen duten
arrantza-ontziak arrain bila
lehen 12 miliatik kanpora
ateratzeko proposamena
egin dute Ondarroa 12
milia adierazpenean.

Itsasoko lehen 12 miliak
babestutako eremu izenda-
tzekoeskatuberriduteOnda-
rroan Leo Belaustegik –jubi-
latutakoarrantzalea–etaRafa
Perezek –Mutriku Natur Tal-
dekokidea–,agiribatenbitar-
tezetaOriokoHerrionaturtal-
deak babesa eman dio ida-
tziari. Idatzian jasotakoaren
arabera,artisau-arrantzabai-
noezlitzatekebaimendukour
eremuhorretan.Itsasokobio-
aniztasuna zaindu eta arran-
tzatradizionalakindartunahi
dituzte modu horretara,
Ondarroa 12 milia ekimena
martxan jarrita. Beharrezko
ikustenduteherrestakoarran-
tza Frantziako mugatik hasi
eta Bizkaiko Punta Lucero
artekoitsasokolehen12milia-
tatikkanporaeramatea,arran-
tza-kalak berritzeko. Mota
guztietako arrantza debeka-
tuta egongo litzatekeen erre-
serba guneak izendatzea ere
eskatu dute idatzian.

Orioko kofradiako idaz-
kari Leandro Azkuek, ordea,
ezdugogokoneurria:Artisau-
arrantza egiten duena babes-
ten dugu eta herrestako
ontziakeremuhorretatikate-
ratzearekin ere ados geunde-
ke, baina zaku berean sartu
gaituzteherrestakoaketasarea
erabiltzen dugunok; ez da
bidezkoa. Pasarako arraina
arrantzatzen dugu guk,
batzuetan 12 miliatik kanpo
eta besteetan barruan. Non
harrapatu behar ditugu
antxoa, sardina…?

Adierazpenaren susta-
tzaileek erabilitako formekin
ere ez dago konforme: Pren-
tsa ohar baten bidez jakin

HERRESTAKO ONTZIAK ETA SAREA DARABILTENAK HORTIK KANPORA ATERATZEA PROPOSATU DUTE

genuenOndarroa12miliaren
berri, gainerako komunika-
bideekin batera; proposame-
na osatzerakoan, gurekin ez
dute kontatu.

BEREHALAKOA
Arrantzatzeko modu suntsi-
tzailea erabili izanak –arran-
tzatzeko ahalmena eta arrai-
nak atzemateko teknologia

osoazkargaratuizanak,harra-
paketakbeharbezalakontro-
latu ez izanak…– dozena bat
arrain espezie desagerrarazi
dituela –bisigua, toila…– eta
bost-seiurtezberdinjarraituz
gero, gainerakoak ere galdu-
ko direla argi du Perezek:
Jurisdikziopeko urak orain
babestu behar dira,bestela ez
lirateke-eta kalak bere onera
etorriko.

Txostenteknikoaidazteko
daude orain Belaustegi eta
Perez,proposamenanolagau-
zatu azaltzeko. Hortik aurre-
ra,EspainiakoGobernuarekin
elkarlanean hasi beharko
dute. Zerbait lortzeko espe-
rantzabadute,EuropakoBata-
sunakitsasoaren%10eta%20
artean babesteko eskatzen
duelako eta Gipuzkoako eta
Bizkaiko kostaldean %0,5a
bakarrik babestu delako.

Arrainik gabe ez gelditzeko
Orioko arrantzale ohi bati entzun genion aspaldi:
Ahal genuen guztia harrapatzen genuen, inongo
erreparorik gabe. Itsasoa denon artean hustu dugu.
Horri kontra egitea gezurretan ibiltzea litzateke.
Berandu omen da dagoeneko berriz ere itsasoa
arrainez beteta ikusteko. Galdera bakarra geratzen
zaigu orain: berandu ala beranduegi?

‘Ondarroa 12 milia’ ekimenaren helburua
beharrezko babes neurriak ezartzea eta oraindik
desagerrarazi ez ditugun espezieek biziraun dezaten
bermatzea da. Oraingook ez ezik ondorengoek ere,
herria alderik alde gurutzatzean, parrilletako
usainarekin tripa zorriak dantzan senti ditzaten.

HERRIO NATUR TALDEA

Montserrat Berria baporekoak, harrapatutako antxoa lehorreratzen, Getariako portuan. KARKARA
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Alkatearen eta liberatutako
zinegotzien soldatak izoztuta
Hartutako erabakiekin
batzuk gustura baziren ere,
ezkerreko blokea
puskatzeagatik kexu
agertu zen EB-Berdeak
taldeko Iñaki Garcia.

Maiatzaren 25ean, Orioko
Udaleko ohiko udalbatzarra
egin zen Udaletxean. Ia bi
orduiraunzuenbilkurak.Mar-
txotikbilerarikegingabezeu-
den eta 21 puntu zituzten
zinegotziek aztertzeko eta
hurbildu ziren herritar asko-
ren aurrean hartu zituzten
erabakiak.

Agian, garrantzitsuenak
Udalaren funtzionamendua
bermatzeko luzatutako
2009ko aurrekontuaren bost
kreditualdaketeizegozkienak
izanziren,2.439.394euroguz-
tira.AralarrekoIñakiIturainek
esan zuen bilera asko egin
direla akordiora iristeko eta,
nolabait,2010.urterakoaurre-
kontuak direla horiek. Ezker
AbertzalekoLeireZinkunegik
begi onez ikusi zituen alda-
ketak:Kreditualdaketahoriek
direla-eta,gaztetxearentzako,
kanpineko azterketa egiteko
eta bidegorriarentzako diru-
partidaklortudira,bestegau-
za batzuen artean. EAko
Bixente Lasak pozgarritzat jo
zuen lortutakoa, baina EB-
Berdeak taldeko Iñaki Gar-
ciak bestelako iritzia zuen:
Proposamenbatzuek aurrera
eginbaduteere,ezkerrekoblo-
keapuskatudaeta,gehiengoa
izanda, ezin izan dugu nahi
genuen guztia lortu.

UDALAREN EGUNEROKO MARTXA BERMATZEKO 5 KREDITU ALDAKETA

Erabaki gehiago erehartu
zituzten,halanola,alkatearen
eta liberatutako zinegotzien

soldatak izoztu zituen Udal-
batzarrak,ezkerabertzalearen
iniziatibaz,eta2011kojaiegu-
na ekainaren 29a, San Pedro
eguna, izendatu zuten, Iñaki
Garciak herritarrei galdetzea
eskatu bazuen ere.

Mozioen artean, nabar-
mentzekoadaEB-Berdeaktal-
deakfrankismoarenbiktimen
desagertzeen inguruan aur-
keztutako mozioa zela-eta,
EAJ eta Aralar talde politiko-
ekeremozioalternatibobana
aurkeztu izana. Azkenean,
hiruak onartu ziren.

2011ko jai eguna
ekainaren 29a, San

Pedro eguna,
izendatu zuten,

Garciak herritarrei
galdetzea eskatu

bazuen ere

LITERATURA
Urruzuno saria
Martxoan Resurreccion
MariaAzkuesarietanaipa-
menberezialortuetagero,
Goiuri Unanuek Eusko
Jaurlaritzaren Urruzuno
saria irabazi du Ipuin bat
ordubetean izkribatzeko
idazlanarekin.Iazere,fina-
leraino heldu zen.

UDAL ELKARTEA
Ideia lehiaketa
UrolaKostakoUdalElkar-
tearen Enpresa-ideien 3.
Lehiaketa irabazi du Bor-
ja Menaren eta Ainhoa
Imazentaldeak,TheZuzu
Wave surfeko taulak gor-
detzeko kutxa-sistemare-
kin. Finalean, aiar bat ere
izan da: Ane Miren Urio.

Lan eskaintza
UrolaKostakoUdalElkar-
teak Urola Kostako leku
publikoetan eraikuntza,
pintura eta lorezaintza
lanak egiteko eskualdeko
brigadasortukodu.Enkar-
gatua eta 8 langile behar
dituzte eta interneteko
www.redtrabaja.esatarian
eman behar da izena.

SAN ANTONIO
Bazkaria
Ekainaren 13a San Anto-
nio eguna dela eta, baz-
karia egingo dute Orioko
jubilatutakoarrantzaleek.
Hilaren 9a baino lehen
eman behar da izena,
kofradian.

LABUR

Gai bategatik edo besteagatik, ikusmin handia sortu zuen bilkurak. KARKARA
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Errausketari ezetz esateko
eguna izango da ekainaren 6a
Zubietako lurretan
egitekoak diren
erraustegiaren lanak
hasteko daudela, zaborra
gestionatzeko era horren
aurkako eguna antolatu
dute ekainaren 6rako.

Errausketarikez!egunaanto-
latuduekainaren6rakoOrio-
koErrausketarenAurkakoTal-
deak,aurrenekoaldiz.Zubie-
tako erraustegia martxan
jartzeakekarriko lukeenego-
era herritarrei ikustarazteko,
egun osoko egitaraua osatu
dute. Antolatzaileentzat argi
eta garbi geratu da errauste-
gia ez dela beharrezkoa,
badaudela beste aukerak eta
bide horretan egindako lana
erakutsi nahi diote herriari.

EGITARAUA
Egunahasteko,Lurretiklurre-
ra ekimena aurkeztuko dute
11:00etan. Kosta Tailerreko
parkearenatzealdean,garaian
garaiko barazkiak landatzea-
ren eta autokonpostatzearen
onurak zein diren erakutsiko
dute. Bertako barazkiak osa-
suntsuak izatea nahi badugu
ezinerraustegirikonartu,zuze-
neankaltetukolituzkegurelur
eta arnasa esan digu taldeak
berak.

Hamaiketakoaren txanda
izango da gero, Herriko Pla-
zan, 12:00etan. Ordu berean
hasi eta eguna bukatu arte
ikuskizun eta informazio
gunea ere izango da plazan

EGUN OSORAKO EGITARAUA ANTOLATU DU ORIOKO ERRAUSKETAREN AURKAKO TALDEAK

bertan: alde batetik, Zero
Zabor erakusketak hondaki-
nenkopuruagutxitzeaetabil-
keta bereizita egitea errazten
duten sistemen berri eman-
godu.Hondakinenbereizke-
ta tailerra ere jarriko dute
Herriok eta Usurbilgo atez
ateko batzordeak –zaborra
etxetik ekartzea komeni da
tailerreanpartehartzeko–; eta
ikus-entzunezko txokoan
Annie Leonarden film labu-
rra…emangodira.18:00etan,
berriz, Ipu eta Ina ipuin kon-
talariak izango dira. Ekimen
guztiak,gainera,musikazalai-

tuko dituzte, jai giroa nagusi
izan dadin.

DEIALDIA
Usurbilgo Itunaren sinatzai-
leek deituta manifestazioa
izango da ekainaren 20an
Donostian,Osasunaatez ate,
errausketarik ez lemapean.
Bulebarrean hasiko da eta
kaleraateraetahanizatearen
garrantzia azpimarratu du
OriokoErrausketarenAurka-
ko taldeak.

USURBILGO ITUNA
Usurbilgo Ituna onartu zuen

maiatzaren 25ean egindako
ohiko udalbatzarrean Uda-
lak; hortaz, atez ateko bilke-
taren alde egin du, 5. edu-
kiontzia jartzea baztertuz.

Orioko Errausketaren Aurkako Taldeko batzuk, Errausketarik ez eguneko kartelak eskuan dituztela. KARKARA

Erraustegia ez dela
beharrezkoa eta
bide horretan
egindako lana
erakutsi nahi du
Errausketaren

Aurkako Taldeak

RAMIRO

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

·ezkontza erreportajeak
600 eurotik gora

·jaunartzeak
50 eurotik gora

argazkiak
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Pagoetako lasterketa eta
gero, Zarautz-Aia krosa
14. edizioa izango du
aurten Zarautz-Aia herri-
krosak.

Ekainaren13anizangodaAia-
koetaZarauzkokirol elkarte-
ek antolatutako 14. Zarautz-
Aia herri-krosa. Zarauzko
Gipuzkoa kaletik 11:30ean
aterata,11.315kilometroegin
beharko dituzte parte hartu-
ko duten kirolariek, aldapa
gora eta aldapa behera, N-
634 etaGI-2631errepideetan
barrena Aiara iristeko.

Izena eman nahi duena
gara i z dab i l o ra ind ik :
www.herrikrosa.com web
gunean sartu eta 4 euro
ordaindu beharko ditu. Las-
terketa egun berean eginez
gero,10euroordaindubehar-
ko da.

Oraindik astebete falta
badaere, iazkopartehartzai-
leen kopurua urruti izango
deladirudiaurten, itxuraguz-
tien arabera. 96 korrikalari

TXIKIEK ERE IZANGO DUTE LASTERKETA, 11:00ETAN HASITA

izan ziren iazko edizioan eta
36 lagunek eman dute izena,
oraingoz; tartean, 2 aiar eta
oriotar bakarra. Iaz bigarren
izanzenKaanachek, esatera-
ko,ezdupartehartuko,belau-
nean min hartuta, errekupe-
razio lanetan baitabil.

TXIKIAK
Helduez gain, txikienek ere
izango dute krosean aritzeko
aukera, Aiako 3. Kros Txikia
izango baita, 11:00etan. Aia-
ko plazaren inguruan eman-
go dute buelta, 13 urte bitar-
teko haur eta gaztetxoek.

ENTZUTETSUA
Euskal Herriko Zirkuituaren
eta Mendiko Koparen baitan
izanezarren, sonahandiadu
Zarautz-Aia lasterketak.
Momentukolasterkaririkabi-
lenaketabizkorrenakhartzen
ditu urtero. Ikusi besterik ez
dagozernolakoakdirenMar-
tinFizeketaIratxeAranburuk

jarritako markak: 36 minutu
eta 30 segundo, eta 45 minu-
tu eta 7 segundo, hurrenez
hurren.

PAGOETAMENDI LASTERKETA
Maiatzaren 23an egin zen
Pagoetako Mendi Lasterke-
tanNereaAmilibiaklortuzuen
emakumezkoentxapela,pro-
baordubete,18minutueta49
segundotan bukatuta. Bes-
talde, gizonezkoen artean,
markaezarrizuenDidierZago
korrikalari frantziarrak:
01:01:14.

ARETO FUTBOLA
Erdialdean
Bukatu du aurtengo den-
boraldiaOriokoTabernak
taldeak. Maiatzaren 22an
jokatutakoazkenpartidan
4eta 2galduta, bederatzi-
garren postuan amaitu
dute azkenean.

Jokatutako 30 nor-
gehiagokatatik 11 irabazi
dituzte,14galdueta5ber-
dindu. Guztira, 38 puntu
eskuratu dituzte..

KULTUR ANIZTASUNA
Giro onean
Kultur Aniztasunaren
Astearenbaitan,sofboleta
futbol partida bana joka-
tu ziren maiatzaren 28an.
15 bat emakumezko aritu
ziren sofbolean, umore
onean; Euskal Herrikoak,
brasildarrak,arabiarrak…

Futbolean, berriz,
senegaldarraknagusi izan
ziren; 3 eta 2ko aldeko
emaitzarekin irabazi bai-
tziotenmunduosokojen-
deak osatutako taldeari.
Sardinak eta arkumearen
errekuperatu zituzten
lehiangaldutakoindarrak.

TRINKETA
Planto final-
laurdenetan
Trinketeko 4. Emakumea
PilotariTxapelketakobiga-
rren mailako finalerdien
atarian geratu da Maite
Redondo oriotarra. Izan
ere, maiatzaren 28an Iru-
rako Ametsa trinketean
jokatutakofinal-laurdena
galdu egin zuten Redon-
dok eta bikote duen Gar-
mendiak. 21 tanto egin
zizkiotenaurkari zituzten
Randez eta Pagolari eta
haiei hilaren 4an jokatu-
ko den finalerdirako txar-
tela eman zien era horre-
tara.

Finala, berriz, ekaina-
ren 11n jokatuko dute.

LABUR

KARKARA inprentara bidaltzeko orduan 2 aiarrek eta oriotar bakarrak eman dute lasterketan aritzeko izena. KARKARA

Zarauzko Gipuzkoa
kaletik 11:30ean
aterata, 11.315
kilometro egin
beharko dituzte
korrikalariek
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Futbola maite dugulako

Kopetilun gaude. Urte
asko daramatzagu
Orioko futbol taldea-

rekin lanean; gehiegi, agian.
Batzuekinasmatudugu,bes-
te batzuekin ez. Baina, ustez,
elkartearentzat onena dela-
koanegin izanditugugauzak
beti.Denborahorretan,asper-
tuta alde egin dute batzuek;
haserretuta, beste batzuek.
Arrazoia dena delakoa izan-
da ere, horretarako aukera
eman zaie; gutxienez, talde-
an izan dira eta zer dagoen
ezagutu dute. Hala ere, hase-
rre joandenariesannahidio-
gu, ez aritzeko Orioko futbol
taldeaz gaizki esaka; gure
kudeaketarekin edo dena
delakoarekinezbadagoados,
jo dezala gugana, presidente
edota zuzendaritzakoenga-
na, zuzenean. Esateko dau-
kanaentzunegingodiogueta
irtenbidea ematen saiatu.
Errespetuhori,gutxienez,zor-
ko zaio elkarteari, ezta?

Entrenatzaile faltan ere
bagaude, aurten, denbora
gutxian, lauk alde egin digu-
te eta. Futbola lanbide hartu
nahidutenbatzuei txikigera-
tuzaiegureelkarteaetagorai-
no igotzeko aukera gehiago
dituen taldeetara doaz; eska-
parate ona behar dute. Hori
ulertzen dugu. Baina, hiruz-
palau urtez sortzen jardun-
dakoestrukturakolokan jarri
da eta ez dugu hutsuneak
betetzekoprestdagoenikaur-
kitzen. Orioko futbol taldetik
pasatako herritar asko dago
eta inork ez du ardura bere
gainhartunahi. Prestatzaile-
akkanpotikekarribeharbadi-

tugu, dirua nonbaitetik atera
beharko dugu laster.

Bestalde, gure lanari
buruzko zurrumurruak eta
gezurrak iritsi zaizkigu eta ez
gaude horiekin ez ados ezta
gustura ere. Xoxik kobratu
gabe, futbola gustuko dugu-
lako, gaude hemen, argi eta

ozen esan nahi genuke hori:
xoxik kobratu gabe.

Gu baino lan hobea egin
dezakeenari etortzeko esan
nahidiogu,ateakirekitaditue-
la eta. Lehen ez bezala, gura-
soaskoetaaskoetortzendira
seme-alabak jokatzen ikus-
teraeta lanerakogogozdago-
enari ongi etorria gustura
egingo genioke. Ahal dugun
guztia lagunduko dugu guk,
belaunaldiberriektxandahar
diezaguten; guk ikasitakoa
haiei erakutsi eta prest dau-
denean, ontziaren lema har
dezaten.

Lanean etengabe ari gara
eta hasi ginenetik gaur arte
kontuakerabataldatu,hobe-
tu, direla uste dugu; 3 talde-
rekinhasiginen,garaihartan,
1998-99denboraldian: kade-
teak, jubenilaketaregionalak.
Infantilaketaneskakeregure-
kin futbolean aritzen dira
egun; eta arraunean ez beza-
la, futbolean abilezia zuena
kanpora joatera ez behartze-
kosortutakofutboleskolaere
badugu,4urtetikhona. Dene-
ra,200inguruhaurditugu:120
federatuta eta 60 eskolan.

Getariarrekinetasofbole-
koekin ere elkarlan handia
egin dugu, guztiok Mendi-
beltz zelaian kabitu ahal iza-
teko. Ez dugu inolako arazo-
rik izan. Mokokaldiren bat
edo beste izaten da, beti ere,
baina ezin gara kexatu alor
honetan, behintzat.

Herri txiki bateko futbol
elkarte bat gara, herrikoia,
baloiarekin ibili nahi duten
haur guztiei tokia egin nahi
diena. Izan ezazue argi hori.

Entrenatzaile
faltan gaude.
Orioko futbol

taldetik pasatako
herritar asko dago
eta inork ez du
ardura bere gain

hartu nahi

Xoxik kobratu
gabe, futbola

gustuko dugulako,
gaude hemen

AIAKO IGOERA

Betikoa
txapeldun
Lasterketa irabazteko
faborito zenAitorZabale-
ta eta bera izan zen maia-
tzaren 29an, Aiako 3. Igo-
erako txapeldun. Bere
marka ia sei segundotan
hobetu zuen gainera ber-
gararrak, kronometroa
minutubat,54segundoeta
654 ehunenean geratuta.

BigarrenAngelaVilari-
ño izan zen eta Ruben
Nogueiras hirugarren.

Gidariez gain, errepi-
dea ereprotagonista izan
zen, autoek irrist egiten
baitzuten.

ARRAUNKETA
Dominak
etxera
Orioko Arraun Elkarteko
Edorta de Anta Lekuonak
brontzezko domina lortu
zuen maiatzaren azken
asteburuan Egokitutako
Arraunketako Munduko
Kopan.

Bestalde, Kantauriko
Arraun Elkartearen eta
Gipuzkoako Diputazioa-
ren laguntzaz, Emaku-
mezkoen Gipuzkoako 1.
Ligaantolatudaaurtengo
denboraldirako.Bostontzi
arituko dira txapelketan
lehian: Getaria–Tolosa,
Hondarribia, Pasai Doni-
bane,ZumaiaetaOrio.Lau
estropadajokatukodituz-
te eta Donostian izango
dute aurrenekoa, ekaina-
ren 26a. Hurrengo estro-
pada, berriz, uztailaren
18anjokatukodute,Orion
bertan.

JESUS ANTONIO MAKAZAGA

JAIME COLADO

ORIOKO FUTBOL TALDEKO KIDEAK

HARMAILATIK

281:Karkara bikoitia  2/6/10  13:31  Página 9



AIAKO BERRI 2010eko ekainaren 4a | KARKARA10

Sare sozialen arriskuak
ezagutu zituzten gurasoek
Baikarako Esther
Martinezek sare sozialak
zer diren azaldu zien
gurasoei, zein arrisku
dituzten eta horien aurrean
nola jokatu.

Maiatzaren 25ean, Lardiza-
bal Herri Eskolako Guraso
Elkarteak antolatutako sare
sozialeiburuzkohitzaldiaegin
zen Aian, nerabeak dituzten
gurasoei zuzenduta. Kultur
etxeko aretoa guztiz bete zen
BaikaraGipuzkoakoIkasleen
GurasoenFederaziokoEsther
Martinez hizlariaren esan
beharrekoak entzuteko eta,
moduerrazetaarinean,Tuen-
ti, Facebook, Myspace eta
antzerako sare sozialak zer
diren, zertarako erabiltzen
diren eta zein arrisku dituz-

ten azaldu zien bertaratuta-
koei.Ondoren,aholkubatzuk
emanzizkiennerabeekorde-
nagailuekin duten harrema-
na kontrolatzeko, batez ere
Internetekin.

ARRISKUAK
Interneten haurrek sexua
errazaurkidezaketelaazaldu

zien Estherrek, baina lasai
hartu behar dela, normalean
bakarrikirekitzendirenleiho-
ak izaten direlako. Beraz, ez
dago zertan larritu momen-
turen batean eduki sexuale-
ko zerbait ikusteagatik pan-
tailan. Legez kanpoko des-
kargakegiteaerearruntadela
azaldu zuen, legeak onartzen

ezbadueredenokegitendugun
zerbaitdaetapoliziaezdazer-
baitdeskargatuduenarenbila
joaten, pirata handien bila
baizik.

Internetek arrisku han-
diagoak baditu eta nerabe-
entzat nagusia datu pertso-
nalak sarean zabaltzea dela
esan zuen hizlariak: Ez daki-
gu nor egon daitekeen bestal-
deanbegiraeta14urtekones-
kabatekinberriketanaridire-
la uste badute ere, baliteke 40
bat urteko gizon batekin ari-
tzea.

Menpekotasuna ere sor-
tzen du sare sozialetan ari-
tzeak: Tresna modura erabili
beharrean,denbora-pasahuts
bezalaerabiltzendituzteasko-
tan,besteekinkuxkuxeanibil-
tzeko. Aldi berean, bullying

Galdera erantzunen joan-etorria etengabekoa izan zen hitzaldiak iraun zuen ordu eta laurdenean. KARKARA

Internetek arrisku
handiak ditu eta
nerabeentzat
nagusia datu

pertsonalak sarean
zabaltzea dela

esan zuen hizlariak

Ordenagailua
egongelan jartzeko

aholkua eman
zuen, nerabeek
egiten dutenak
jarrera irekiagoa

izan dezan

GURASO GEHIENEI ERAGITEN DIEN GAIA IZANIK, BETE EGIN ZEN KULTUR ETXEA
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edo jazarpen kasuak ere ger-
tatzen omen dira sare sozia-
len bidez, ikaskide bati irain-
duzaritzendirelakoedoego-
kiaezdenargazkirenbat jarri
dutelako.

AHOLKUAK
EstherMartinezekazalduzue-
nez, internet erabiltzeko ere
hezi egin behar dira nerabe-
ak:Badakiguautoakarrisku-
tsuakdirela,bainahorregatik
ezdituguseme-alabaketxean
uzten. Arriskuak azaltzean
heziegitenditugu;bada,Inter-
net eta sare sozialekinberdin.
Ordenagailua egongelan jar-
tzeko aholkua eman zuen,
horrela, nerabeek han egiten
dutenak jarrera irekia izango
du eta ez pribatua. Aurrera-
go, nahi izanez gero, ordena-
gailua logelaraeramandaite-
ke,behinhelduagoaketakon-
tzienteagoakdirenean.Arauak
ezarri behar dira beti, ordu-
tegiei edo edukiei dagozkie-
nak eta betearazi egin behar
dira. Ulertarazi behar zaie,
baita ere, ezin dutela inter-
neten agertzen den guztia
sinetsi eta, aldi berean, gura-
soek ikastetxeekinhitz egitea
gomendatu zuen, zer neurri
hartzen dituzten jakiteko.

Parrandan argazkiak atera
eta sare sozialetan zintzili-
katzen dituzte eta gero, gai-
nera, izenak jartzen dituzte
argazkietan.Ustedutezdire-
la arriskuaz kontziente.

Esandakoa,heziketakon-
tua da. Txikiak direnetik joa-
ten bagara esaten aurpegia
argi eta garbi agertzen den

argazkirik ez jartzeko eta ize-
nik ere ez, azkenean, ondo
ikasten dute.

Hala ere, konfiantza izan
behar dugu berengan, asko-
tan, uste baino arduratsuago
jokatzen baitute.

Esan duzu gure gaztetxoek
beharrezkoadutelainternet
harremanetarako.Zenbate-
raino?

Badakizue hau nola den,
gauzaberribatmerkaturaate-
ratzen denean denek proba-
tu nahi dute eta sare sozial
berri bat ateratzen bada ere
denek erabiltzen dute. Etor-
kizuneanberenartekoharre-
manmotabakarrainternetez
izateko, erreminta bat dela
esan eta esan, azpimarratu,
behar diegu.

Seme-alabak
ibiltzen diren

horretan bertan
saltseatu behar
dugu, gero zein
irizpide jarri
jakiteko

FESTA
Koadrila eguna
9:30ean, Pagoetara ibilal-
dia egingodaherrikopla-
zatik. 14:00etatik aurrera,
koadrilenartekobazkaria
izangodaplazaneta jola-
sak izango dira bertan.
Ondoren, erromeria.

Bazkar ia koadr i la
bakoitzak eraman behar-
kodu, bainaedaria,parri-
lla eta tresnak antolakun-
tzak jarriko ditu. Izena
ematekoepeabukatuzen.

KIROLA
Lur gaineko
sokatira
Ekainaren 20an, 640 kilo
arteko2010ekoEuskadiko
LurGainekoSokatiraTxa-
pelketa jokatuko da kirol
pista ondoko belardian.
11:30ean hasiko da proba
eta Getxo, Goiherri A,
Goiherri B, Areso, Mutri-
kuetaGaztediaritukodira
lehian.

IGERILEKUA
Irekita
Ekainaren 12tik aurrera
udal igerilekua irekita
egongo da, 11:00etatik
20:00etara. Sarrerak eta
bonoakbertako tabernan
daude salgai. 8-15 urte
bitarteko aiarrek 15 euro
ordaindu beharko dute
uda osorako bonoagatik
eta helduek 25. Eguneko
sarrerak2eurobaliokodu
umeentzat eta3helduen-
tzat.

GARBIGUNEA
Irekita
Ubegun industriaguneko
garbigunea martxan da
dagoeneko.Astelehenetik
ost i ra lera , 10 :30et ik
13:30era eta 16:30etik
18:30era dago irekita eta,
larunbatetan, 10:00etatik
12:30era.

LABUR

Gehienak amak baziren ere, tartean agertu zen aitaren bat ere. KARKARA

Nola jakin dezakegu orde-
nagailuekin zertan aritzen
diren?

Gaur egun teknologiaren
erabileraegunerokogauzada
eta askoz gehiago nerabeen-
tzat. Seme-alabak ibiltzen
direnhorretansaltseatubehar
dugu, zein diren markatu
beharditugun irizpideakjaki-
teko.

Zertan aritzen diren jaki-
tekomoduegokienabereigal-
detzea da. Esaterako, galde-
tu: zein datu pertsonal jarri
dituzu profilean? Zer-nolako
argazkiak sartu dituzu?

Horrelakoharremanirekia
ezbaduguedozuzeneanezer
ezjakiteanahibadugu,badau-
deezkutuanzelatatuahal iza-
teko programak, espia lanak
egiteko.

Galdera eta erantzun batzuk
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Maite ditut aldizkariak

Zergatik? Herritar nor-
baitzun ahalegina eta
lan xume bat direlako.

Baina aldizkariak irakurri
eginbehardira.Hauda,aldiz-
kari irakurgarriak argitaratu
behar dira.

Herri txikietara mugatu
nahi dut nire iritzia.

Herri txikietan, aldizkari
mardulak argitaratu daitez-
ke, herrian soilik eta xume
jokatuta.

Ez da beharrezkoa mira-
rienbilaetadotorezietarajoa-
tea.

Bat, garrantzitsua irudi-
tzen zait, letra ale dezentea
izan dezala. Irakurle heldua
askobaitagureherrixkahaue-
tan.Etajendehelduakletratxi-
kieri nekez heltzen diete.

Ez da beharrezkoa gauza
askorekin bete eta argitara-
tzea. Irakurri erraza eta ego-

kia. Gaur jarri ezin direnak
hurrengoan jarriko dira.

Jakina, idazkera euskara
batuanedo“h”erabilizbehar
duela. Hori onartu beharra
dago. Ez nik idazten dudan
bezala. Lehengo erara.

Baina,gureeskolagaraian
ez zen “h”-rik; eta orain zer
hasiko naiz, aldaketa egiten?

KARKARAkoeieskertzendiet
nire idatziak herri hizkuntza
xehean argitaratzen dizkida-

idazten,Nikolas;horiaisaira-
kurtzen dugu eta.

Zergatik ez du ba behar
lekurik,herrihizkuntzaxehe-
aknahizetaonartzenditudan
euskararen erabilera arauak?

Direla urte batzuk, herri
handixeagokoaldizkaribate-
rabidali nuen idatzi bat. Esa-
tenzidatelako,noizhasibehar
dugu zure idatz lanak jaso-
tzen?

Nik sano bidali nituen,
neuk nekien erara. Eta esan
zidaten, era hartako idatzirik
ezin zutela argitaratu.

Eskatu nien nire ezjakin-
tasunaren barkamena.

Eznienenbarazugehiago
eman nahi izan.

Ez da beharrezkoa
gauza askorekin

bete eta
argitaratzea. Gaur
jarri ezin direnak

hurrengoan
jarriko dira

Gure herrialde
txiki hauetan,
herri hizkuntza
xehearentzat

badagoela lekua
irakurleen artean,

uste dut NIKOLAS ZENDOIA

AIAKO LEIHOA

TXOKOAK ETA JENDEA

telako. Barka nire ezjakinta-
suna.Baina,nikustedut,gure
herrialde txiki hauetan, herri
hizkuntza xehe honentzat
badagoela lekua, irakurleen
artean.

Nik DiarioVascorako egi-
ten ditudan prosa bakarrak,
gure herri hizkuntza xehean
eginak izaten dira.

Eta telefonotik deitu izan
didate, zenbait jende helduk
esanaz, zuk jarraitu horrela

Jaunartzea
Maiatzaren 23an, 26 gaztek
jaunartzea izan zuten,
batzuk lehenengoa eta
besteek nagusia. Hemen
ditugu denak batera
argazkian, elizkizuna
bukatu ondoren.

Aurretik eta ezkerretik
hasita: Aimar Aranberri, Ibai
Azpiroz, Manex Albeniz,
Aimar Iruretagoiena, Iker
Amilibia, Miren Zipitria,
Iñaki Urbieta, Beñat Hoyos,
Joanes Zendoia, Ane Arruti,
Eñaut Izeta, Oier Izeta, Itziar
Zabala, Nora Zipitria, Garazi
Eizmendi, Leire Arruti, Jon
Aranberri, Iker Arruti, Leire
Iruretagoiena, Itziar
Gorostidi, Aroa Fernandez,
Eneko Itxaso, Tamara
Zuloaga, Udane Hoyos,
Naiara Iruretagoiena eta
Libe Esnal.
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MIKEL ARANZABAL

Aurten15urtebetedira
lehen diskoa grabatu
zenutenetik. Jendeak

ustebezainpolitaaldamusi-
kariaren bizitza?

Jendeak eszenatoki gai-
nekoa bakarrik ikusten du,
eta guk horretarako egiten
dugu musika, baina horren
atzetikdagoenguztiagogorra
da.Jendaurrean,telebistan…
egonbaino lehenago gogotik
egin behar da lan. Nahiz eta
musika egiteko prest egon,
hau ez da goizeko 10etatik

12etara kanta bat egingodiat
esatea. Inspirazio unea edo
musika egiteko egonezina

bilatu egin behar da.
Jendeak jakin behar du

abesti bat sortu duenak zer-

bait sentitu duela eta hori
transmititu nahi izan duela.
Abesti hau txarra da esatea
errore handia da eta askotan
egitendugu.Haunikereegin-
go nuke… baliteke, baina ez
duzuegin.Deskalifikatubeha-
rrean, ez dut gustuko edo ez
dut ulertzen esaten jakin
behar da.

Halaere,musikaria izatea
ez da jendeak uste duen
bezain polita, ez: politagoa
da.

Atzetik lan gogorra dagoela
jakina da, baina zuek arra-

Bizi-bizirik izeneko diskoarekin datorkigu
ekainean Gozategi, baina aurretik beste
bost eginak ditu taldeak, eta 15 urtetako
ibilbidea errepasatu dugu Asierrekin.
Hasierako diskoetako hautsa astindu,
tarteko urteetako sekretutxo batzuk
kontatu eta gaur egungoari heldu dio.
Ez da ez isilik geratzen den horietakoa.

“Berrizaleak gara, ez diogu
goizeko haizeari abesten”

Gogo biziz hartu dute Gozategi taldekoek beren disko berriaren grabaketa. KARKARA

ASIER GOZATEGI | GOZATEGI TALDEKO ABESLARIA ETA TRIKITILARIA
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kasta lehen diskotik izan
zenuten.

Zortehandiaizangenuen,
gure musika estiloan aitzin-
dari izanbaikinen.Hasigine-
nean erreferentzia bakarra
zaharrak ziren: Epelde eta
Iturbide, Martin eta Egañaz-
pi, Laja ta Landakanda…

Trikitixabeti izandabase-
rri giroko edo erromeria tra-
dizionaletarako musika eta
Oriotik bederatzina trikitila-
ri eta pandero joleko taldea
aritzen ginen herriz herri.
Beraz, Gozategiren oinarria
lehenagotik dator.

Gero, 93an eta 94an, Ain-
hoa, Iñigo Goikoetxea eta
hirurok aritu ginen errome-
rietanetaemanaldiarenbuka-
eran jendeak taldearen izena
galdetzen zigun. Bakoitzak
berea esaten zuen, bai-
na,azkenean,trikitimunduan
Gozategi anai-arrebak beza-
la ginenez ezagunak, guk ere
izenhorri eutsi genion. Inon-
go handinahirik gabe make-
ta bat grabatu genuenUrnie-
tan, eta kristoren arrakasta
izan zuen. Ekainean kaleratu
geneuen eta irailerako 2.000
kopia saldu ziren.

Eta hortik lehen diskoa,
95ean.

Bada, bai. Iraila horretan
bertanElkardiskoetxetikdei-
tu ziguten eta maketako 9
abesti baino gehiago egiten
bagenituendiskoagrabatuko
genuela esan ziguten. Gure
ametsetan ere ez zen sartzen
hori; burutik pasa ere ez.

Lehenagoentzutenezzen
lekuetan hasi zen entzuten
trikitixa: pubetan, taberne-
tan,40principales,besteirra-
tietan…Oihartzunhandialor-
tu zuen trikitixak.

Gero, bigarren lana kale-
ratugenuen,Ainhoa,etalehe-
nengoaren arrakasta gaindi-
tu zuen.

Nor-nori-nork, Nirekin eta
Kalanbreak. Lehen diskoe-
tako hiru singleak udako
abesti izanzirela esandaite-
ke.Nola egiten da hori?

Mementohonetanhasten
gara egindakoa errepasatzen
eta harrituta geratzen gara.
Bainadenagukonturatugabe

gertatu zen; ziztu bizian.
Horrekaukeraemandiguhiru
aldizArgentinanizateko,Uru-
guain, Finlandian, Belgikan,
Bartzelonan, Madrilen…
Tokiaketa lagunakezagutzea
damusikakematenduengau-
zarik ederrena.

Hiru single horiek baino
gehiagoesangonukehirudis-
koek izan zutela arrakasta.
Hamapiko urte beranduago,
oraindik edozein herritako
festetan entzun daitezke dis-
ko horietako abestiak, lehen
bezalaxe. Eta kirol probatan,
euskararenaldekofestetan…

Egunonek, berriz, aldaketa
ekarri zuen. Zergatik?

Lauzpabosturteegingeni-
tuenpuntarenpuntan,baina
guk ez genuen inolako anbi-
ziorik. Horrela, ikusi genuen
ezgenuelaabestiakegiteaga-
tik egiten bukatu nahi. Atse-
den bat behar genuen, non
ginenetanorajonahigenuen
jakiteko.

Aldi berean, beste bi fak-
torek ere baldintzatu zuten
egoera hura. Batetik, guk ire-
kitako bidean beste batzuk
ere ibiltzen hasi ziren: Etza-
kit, Alaitz eta Maider, Maixa
etaItziar…gazteakgogorzeto-
zen. Bestetik, Ainhoa eta Iñi-
go umeak egin eta egin hasi
ziren eta nik, diskoren bat
kaleratu nahi izanda ere,
berentzatdenborautzibehar
nien, taldea Ainhoarekin eta
Iñigorekin mantentzea bai-
tzen nire lehentasuna.

Atzera begira jartzen naiz
etalehendiskoarekineginiko
elkarrizketabatdatorkitburu-
ra. Orduan nioen handik 15
urtera talde bezala jarraitu
nahi nuela, eta bete dugu.

Tarte horretan Xaloa osta-
tuairekizenuteneta2006an
Ainhoak taldea utzi zuen.

Bai.Ainhoakhiruumehez-
tekoardurazuenetahorierro-
merietan ibiltzea baino
garrantzitsuagoa eta gogo-
rragoada.Berataldeanizatea
gustatuko litzaidake, baina
erabaki errespetagarria eta
duinada.Ateakzabalikditue-
la badaki.Noizeanbehinari-
tzen da zuzenean eta diskoe-
tan ere beti hartzen du parte.

Noiz arte ikusten zara ohol-
tza gainean?

Adinean aurrera egiteak
ez nau beldurtzen. Zorionez,
barruan oraindik egonezina
eta abestiak egiteko grina
badut. Dohaina edo pribile-
gioa da 6. diskoa kaleratzear
egon eta oraindik musikalki
bizirik sentitzea.

Musikan ezin da jakin zer
ekarrikodizunhurrengoegu-
nak,etamusikaogibidebaka-
rra izateak, azkenean, gauza
ez duinak egitera bultzatzen
zaitu; edozein musika edo
abestiegiteaaurreraeginahal
izateko.Ostatuairekigenuen,
orain eta etorkizunean beste
euskarri bat izateko.
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Zuzenekoa kaleratzeko
aukerabetihordago,Grandes
éxitos deitzen zaiona ere bai,
bainazenbatetagehiagoatze-
ratu, orduan eta aberatsago-
ak izango dira, noizbait egi-
ten badira, jakina.

Artzai blues andate kon luz
eta horrelakoak entzundai-

tezke zuen abestietan. Inor
kexakaetorrialzaizueinoiz?

Ez diogu goizeko haizeari
abesten. Askoz zailagoa da
zerbait aldarrikatzea, busti-
tzea,etahorigustatzenzaigu.
Euskal gatazka hau existitu-
ko ez balitz, ez dakit abestiak
egiteko egonezinik izango
nukeen.

JENDEAREN IRITZIA

“Abesti hau txarra da esatea errore
handia da eta askotan egiten dugu. Hau
nik ere egingo nuke… baliteke, baina ez
duzu egin. Deskalifikatu beharrean, ez
dut gustuko edo ez dut ulertzen esaten
jakin behar da”

HASIERA

“Handinahirik gabeko maketa grabatu
genuen Urnietan eta kristoren arrakasta
izan zuen. Ekainean kaleratu genuen eta
irailerako 2.000 kopia saldu ziren”

AITZINDARI

“Lehenago entzuten ez zen lekuetan hasi
zen entzuten trikitixa: pubetan,
tabernetan, irratietan… Oihartzun handia
lortu zuen”

ARRAKASTA

“Hamapiko urte beranduago, oraindik
edozein herritako festetan entzun
daitezke lehen diskoetako abestiak”

IRONIAK

“Artzai bluesi tokatu zitzaion… eta orain
Josu Jon Ueini. Pentsatu nahi dut berek
hori entzutean ez dutela gaizki hartzen
eta barre egiten dutela”

BIZI-BIZIRIK

“Disko berrian ez da izango kalejirarik,
baina bai trikitixa eta arin-arina. Beste
guztiak abestiak izango dira, martxa
handikoak. Melodiak, berriz, azkarrak
bezain sakonak”

BALEA MUSIKA IDEIAK

Zure herriaz kezkatzen
bazara, gaiaz interesatzen
bazara,zureideiakesanditza-
kezu inori minik egin gabe.
Gukironiapuntubatekinegi-
ten dugu.

Ar tza i b lues i toka tu
zitzaion, Marianok lurra
joik… eta disko berrian Josu
Jon Ueini. Pentsatu nahi dut

berekhorientzuteanezdute-
la gaizki hartzen eta guk adi-
na barre egiten dutela.

Abesti horiekherrikoetan
bezain beste entzuten dira
batzokietan eta letrak direla-
eta ez dut uste inork Gozate-
gi gutxiago maite duenik.

BadakigudiskoberriakBizi-
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bizirik duela izena eta Josu
Jon Ueini eginiko abesti bat
dagoela –karkara.com ata-
rian dago entzungai–. Zer
gehiagoaurkitukoduteGoza-
tegiren zaleek?

Gozategi izaten jarraitzen
du, baina, igoal, ausartago.
Inongokonplexurikgabeari-
tu gara eta esango nuke egin
ditugun konponketak gogo-
rragoak edo biziagoak direla.
Tronpetaksartuditugu,bate-
ria ere libreagoa da… Uste
dut instrumentu bakoitzari
etekin gehiago atera diogula,
bakoitzak bere nortasuna du
eta,aldiberean,ustedutmusi-
kariguztiakosogusturagera-
tu direla egindako lanarekin.
Normalean beti izaten da,
bada, gitarrak pisu gutxiegi
duela edo baxuari gorputza
faltazaiola…beharrezkoore-
ka lortu dugula esango nuke.

Asier Erzilla aritu da tek-
nikari,DavidNanclaresekoiz-
pen lanetan eta hiruon arte-
an lan talde polita egin dugu
abestiennondiknorakoaera-
bakitzeko. Sortutakoabestiei
beharrezkokoloreaemandie-
gu, lanean beharrean musi-
karekinjolaseanibilibaikara.
Grabaketa estudioz aldatu
dugu eta ezin hobeto aritu
gara Bilboko Balean.

Hori soinu aldetik. Eta edu-
ki aldetik?

Orain arte beti bost dan-
tzadoinusartzengenituen:bi
trikitixa,porrusalda, fandan-
goa eta arin-arina; edo triki-
tixa,biporrusalda,fandangoa
eta arin-arina; edo bi arin-
arin, fandangoa, trikitixa eta
porrusalda…betikalejirabat,
balsmexikarra…Bada,orain-
goanez.Oraingoanezdaizan-
go kalejirarik, baina bai triki-
tixa eta arin-arina; eta beste
gainontzekoguztiakabestiak
izango dira.

Abestiakmartxahandiko-
akdiraetamelodiakazkarrak
bezain sakonak.

Esaterako,badaabestibat
Nafarroa bizirik izenarekin,
Xabier Sukiak idatzi duena.
Kanta horrek letra aldetik
duen pisua ikaragarria da,
Euskal Herriko gatazka non-
dikdatorrenazaltzendu,Kar-
lomagnoren garaitik hasita,

etahistoriairakasgaihandibat
da, osomodupolitean egina.
Doinua eta gaia primeran
uztartu dira eta ez dugu kal-
tzadorearekin borrokan ibili
beharrik izan.

Beste abesti batean,Ezda
nahikoan, hain zuzen, estri-
billoak dio: Zirelako gara eta
garelako izango dira. Kanta
horretanesatendugunadaez
dela nahikoa atentaturik ez
dagoenbitarteanbakeangau-
delapentsatzea,horrekinkon-
formatzen bagara ez existi-
tzeko arriskua dugula. Kon-
tuan izan behar dugu Euskal

Herria gure buruan eta gure
bihotzeanbakarrikexistitzen
dela. EuskalHerrikomapatik
Iparraldea eta Nafarroa ken-
duko balizkigute zerbait fal-
tanbilatukogenuke,bainaez
gara konturatzen hori gu
engainatzekoirudibatbeste-
rik ez dela, eta errealitate
bihurtzekoborrokatubeharra
dagoela.

18/98 auziari buruzko
abestibatdugu,bestebatJosu
JonUeiniegindakoa…etabals
mexikarzoragarribat.Horre-
tarakozerhobeaSalatxoabes-
batzako ahotsak baino, nik

telebistako Oh Happy Day!
lehiaketanlagundunienbeza-
la berek ere guri laguntzea.
Oriotarrenpartehartzeaezin-
bestekoikustendutdiskoetan.
Laguntza eskatu eta bereha-
la onartu zuten erronka.

Eta nolamoldatu dira Orio-
komariatxiak?

Kantabatenbukaerabaka-
rrik egin dute eta, egiatan,
ematendionukituarekinuste
genuena baino hamar aldiz
hobetogeldituda.Abestihori
entzutean oilo-ipurdia jar-
tzen zait oraindik.

KARKARA
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GOZATEGI
1995
ELKAR
Estudioa: Elkar (Donostia)
Teknikaria: Cesar Ibarretxe

AINHOA
1996
ELKAR
Estudioa: Elkar (Donostia)
Teknikaria: Cesar Ibarretxe

KALANBREAK
1998
ELKAR
Estudioa: Elkar (Donostia)
Teknikaria: Cesar Ibarretxe

EGUNON
2000
ELKAR
Estudioa: Elkar (Donostia)
Teknikaria: Jean Phocas

GOZTGI.KOM
2006
BABELMUSIK
Estudioa: Garate (Andoain)
Teknikaria: Haritz Arreguy

BIZI-BIZIRIK
2010
BALEA MUSIKA
Estudioa: Balea (Bilbo)
Teknikaria: Asier Erzilla

Bataioa –taldearen aurrenengo lana izan zelako–,
naturaltasuna –diskoa espero gabe etorri zelako–…
modu askotara definitu nezake. Aurrenekoa
izanagatik begirune berezia diot disko honi, ibilbide
luze baten eta konta ezineko esperientzia askoren
hasiera izan zelako.

Goia jo genuen. Ordura arte emandako kontzertu
guztiekin talde bihurtu ginen. Erakutsi genuen
aurrenekoa, oso ona izanda ere, ez zela bakarra
izango eta etorkizunean asko genuela emateko.
50.000 kopia baino gehiago saldu ziren eta Euskal
Herriko diskorik salduenetarikoa da.

oinu aldetik ukitu elektronikoa emateaz gain, urte
horietan behin baino gehiagotan kalanbreak sentitu
genituen disko honekin. Heldutasunak lasaitasuna
eman zigun egindako gauza bakoitza hobeto
dastatzeko. Coca-Colaren salmentak ere gorakada
nabarmena izan zuen..

Teknikari eta lan talde aldaketarekin beste sentsazio
batzuk izan genituen eta aurrera begira zer egin
pentsatzeko parada eman zigun milurte berriko gure
lehen diskoak. Badirudi disko hau entzuteak guraso
izateko sena pizten duela; Anhoari eta Iñigori hala
gertatu zitzaien, behintzat.

Sei urte luzetako egonezinak lan batean biltzeak bere
ondorioak dakartza eta, esperientzia medio, urterik
erosoenak eman dizkigu disko honek. Goztgi.com
kaleratu ondoren, jendeak Gozategirenganako zuen
jarrerak harritu, hunkitu eta benetan harro sentiarazi
gaitu.

Diskoaren grabaketaren emaitzarekin oso gustura
gaude, baina entzuleek edo denborak jarriko dute
bere lekuan, lan hau zer izan den definitzeko. Guk
aro bat bukatu eta beste berri bat hasten denaren
sentsazioa daukagu. Ea orain artekoa bezain polita
den.

Musikari baten ibilbidea hainbat proiektuk osatzen dute, normalean disko forman
islatzen direnak, eta bakoitza berezia izaten da, arrazoi askogatik. Hamabost urtetan
seigarren diskoa du Gozategik eta, taldeak izaera berarekin jarraitzen badu ere,
musika asko aldatu da lehenengotik azkenekora.
Hara zein den Asierren beraren iritzia.
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NIRE HONETAN

Esaiguzu zein den zure
ideia ezberdinak izan
gaitezen, zeren kontra

zauden baino gehiago zer
egiteko prest.

Zenbat aldiz erabili ote
ditut Berri Txarraken
abestiak azaldu nahi
dudanerako. Beste adibide
bat, egokiagoa: Eskasa da,
eskasa gure belaunaldiaren
lorpenen zerrenda zuria.

Esaldi horiek aipatuta,
nabarmena izango da
nondik nora jo nahi dudan,
eta ulertu ez duenari argi
eta garbi esango diot:
gauzak ez dira beren kabuz
aldatzen, egiten, lortzen…
eta okerragoa da besteek
egiteko zain egotea.

Zein ondo pasatzen
dugun Gazte Festetan,
herria alaituz gaztetxea
aldarrikatzen. Zeinen ondo
Bertsio Gauetan, eltzeitsuan
bi duro bota eta
gaztetxearen alde la ostia
egin bagenu bezala. Baina
kazerolada ziztrin baterako
gazteriari dei egin eta inor
ez zen agertu plazara.
Aitzakia badugu oraingoan
ere: kartelak kendu dituzte
eta ez nintzen enteratu!
Euria ari zuen! Azterketetan
nintzen! …guztiak egiak.

Ezin inori ezer
aurpegiratu, bakoitza libre
omen da-eta nahi duena
egiteko. Baina ez dut uste
bidea ezer ez egitea denik.

Gaztetxerik ez dugula?
Larria da; lasai, aspaldi
ohitu ginen.

Larria da;
lasai

MIKEL ARANZABAL

Ordaindu dezatela berek!

Zapatero eta Lopez-en
gobernuek proposa-
tutakoneurriak langi-

le jendearen lan eta gizarte
eskubideak murriztearen
ildotikdoaz. Kapitaletaespe-
kulatzaileaksortutakokrisia
langileok urte askotan ira-
bazitako eskubideak galduz
ordaindudezagunnahidute.

Zapaterok eta Lopezek
aditzera eman dute defizit
publikoa gutxitzeko gastu
soziala murriztu behar dela
–2010ean pentsioak bere
horretan utziz, menpekota-
sun prestazioak murriztuz,
jaiotzetako 2.500 eurotako
diru laguntza ezabatuz– eta
sektore publikoko langileen
soldatakmurriztubehardire-
la. Neurri horiekin gober-
nuekmilioika euro aurreztu
nahidituztedefizitpubliko-
ak gutxitzeko.

Defizitaingresatzendena
baino gehiago gastatzen
denean sortzen da. Defizit
horrek bi arrazoi izan ditza-
ke: gutxi ingresatzea edo
gehiegigastatzea.HegoEus-
kal Herriari edo espainiar
estatuari dagokienez defizit
publikoaezdatorEuroparen
batezbestekoabainogehia-
go gastatzen delako, baizik
eta presio fiskala, hau da,
zerga guztien bitartez jaso-
tzen den dirua, Europakoa
baino askoz ere txikiagoa
delako. Hala ere, ez dute fis-
kaltasunaerrebisatzeriknahi
eta,gainera,ukitudutenguz-
tietan kapitalari eta abera-
tseneizergakjaistekoizanda.
Beraz, proposatzen duten
irtenbide bakarra dagoene-

ko txikia den gizarte gastua
murriztea da.

Gainera, Espainiako
gobernuakbankareneskue-
tan 230.000 milioi euro jar-

tzea erabaki zuen 2009an,
eta 61.000 milioi jarri ditu
dagoeneko.

Murrizketekbeste zerbi-
tzu publikoei ere eragiten
diete, hala nola osasun eta
hezkuntza arloan non Eus-
ko Jaurlaritzak eta Nafar
Gobernuak kalitatea pixka-
naka-pixkanakanarriatzeko
aukera egin duten, gastua
gutxitzeko eta enplegua
murrizteko.

Argi dago agintean ditu-
gunak oso eskuzabal dihar-
dutelaaberatsenekinetaoso
zorrotz langile eta pentsio-
dunekin. Errenta altuei,
enpreseietakapitalarizergak
jaitsidizkieteetadirutzaika-
ragarriak eman bankari;
orain faktura langileok
ordaindudezagunnahidute.

Eta guzti hori plan oro-
korbatenatalbatbesterikez
da. Aurki izango dugu lan
erreforma, lan merkatuan
dagoen prekarietatea area-
gotuko duena eta horrekin
batera negoziazio kolekti-
boaren erreforma, hemen
negoziatzeko ahalmena
murriztuko duena.

Erasoa gelditzeko garaia
da,politikaaldatzekogaraia
da. Ezinbestekoa da krisial-
diariaurreeginetaenplegua
sortzekoaurrekontuetaeko-
nomia politika bideratzea.
Derrigorrezkoa da gastu
soziala handitzea eta politi-
ka fiskal birbanatzailea sus-
tatzea.

Garaiadamurrizketaguz-
ti horien aurka gure ahotsa
altxatzeko. Berek ordaindu
dezatela beren krisia.
.

Ez dute
fiskaltasuna
errebisatzerik

nahi eta, gainera,
egin dutenean,
aberatsei zergak
jaisteko izan da

Agintean
ditugunak oso

eskuzabalak dira
aberatsekin eta
oso zorrotzak
langile eta

pentsiodunekin

LAURA GONZALEZ DE TXABARRI

SINDIKALISTA

ADARRETATIK HELDUTA
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Jaso dominoa, bota kartak

Dominoan hasi ginen
aurrena. Etxe atarian
jarri, zerbeza kaxen

gainean eseri eta utzi denbo-
ra pasatzen. Zertarako urdu-
ri jarri? Rona eta konpainia
pixka bat, ez dugu besterik
behar.Ezalduzulanikegiten?

Zer jan behar duzu bihar? Ez
hasi goizean goizetik galde-
rekin. Bizi, berriketan egin,
bizirikdaudenmonumentuez
gozatu, gezur batzuk konta-
tu…

Bi egun besterik ez geni-
tueniraunkale-kantoianezer
egin gabe. Herdoila beso
azpian;egonezina.Dominoa
utzi eta karta jokoanprobatu
genuen. Baita laster aspertu
ere.Musakezduloteriakbeza-
lailusiorikbanatzen.Etxeata-
rian jarraitzen dugu paroan,
etorkizunaz kezkatuta, elka-
rri kartak botatzen hasi gare-
nean. Ea zein dira zure gal-
derak,zeindirabizitzakozure
preokupazioak?

Zerdiomaitasunaz?Urrez-
kotxotaetabizaldiateradira.
Saltoka-saltokazabiltzala,ale-
gia.Urrezko txotarenakezdu
azalpenik behar, nabarmen

JON AGIRRESAROBE TORROTXO

MOILA BAZTERRETIK

gelditu zara. Laguntasuna?
Biko ezpata. Ziztadaren bat
jaso zenezake, lagun baka-
rrak emanak biak. Kopazko
kartekhitzegitendutediruaz,
zer dio patrikaren osasunaz?
Lauko kopa, lauarekin hasita
ezustekoren bat jaso duzu.
400eurokomasailekoadekla-
razioan.Pasadenasteankon-
tatu zenidan. Osasuna? Bas-
toia atera da, buruko mina
danba eta danba. Hara zure
etorkizuna. Dena asmatu
didazu.

Hara, badut beste galdera
bat? Aurten bai? Estropadei
buruz ari naiz. Mahai gaine-
ra lau karta. Erregea, zaldia,
bostaetaseia.Hogeitahamai-
ka. Aurten bai, aurten bai!!!
Reala igoko al da? Ez naiz
atrebitzen karta botatzera.
Zergatikezdugumuseanjoka-
tzen… Lauko urrea. Urrezko

Etxe atarian
jarraitzen dugu

paroan,
etorkizunaz

kezkatuta, elkarri
kartak botatzen
hasi garenean. Ea
zein dira zure

galderak, zein dira
bizitzako zure
preokupazioak?

lau puntu eta golaberagea.
Baina hori egunkarian iraku-
rri dut eta ez kartetan. Beste
ron pixka bat?
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Oporretako arrantzak

Gustura ikusten da
Antilla hondartzako
tabernaren atarian

dagoen laukotea, harrapatu
berri zuten arraina amutik
zintzilik zutela, zer nolako
gustua zuen jakiteko irrikaz,
seguru asko. Pozari eutsi
ezinik daude gizonezkoak,
purua ahoan dutela,
argazkilariari eguneko
altxorra harro erakutsiz. Kilo
batzuk izango zituen lupiak
eta pisua ere bai, hortaz!

Udako oporrak ziren eta

kanpoan bizi ziren
Munioetako Antonia
–ezkerrean– eta Manuel
–eskuinean– Oriora etorriak
ziren, eguzkiak iraun
bitartean, etxekoak ikusi eta
lagunak bisitatzera.

Buruhandineko Joakin
Alberdi adiskidearekin
elkartuta egin zuten bazkari
bila itsasora ateratzeko
plana eta bete-betean
asmatu zuten gainera.

Ezkerretik eskuinera:
Munioetako Antonia

Lertxundi eta haren senarra,
Jesus Arenaza; ezkondu
ondoren, Bilbora joan ziren
biak bizitzera. Joakin
Alberdi eta Manuel
Lertxundi: Errenteriara
ezkondu zen Manuel.

ARGAZKIA: ARTXIBOA

INFORMAZIOA: ELENA ARRUTI

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

Orio eta Aginaga
arteko bidean autoz
pasaz gero, Mapill

baserriaren parean, Oria
ibaian, bi zisne ikus
daitezke, noizbehinka.
Berez oso polita da, baina
arazoa zisneak erasotzen
hastean dator.

Arraunlariak bertatik
arraunean pasatzen diren
bakoitzean, zisneek zakarki
erasotzen diete. Arrautzak
dituztelako daude horrela.
Arrautzatik zisnetxoak jaio
direnean, ordea, jarrera ez
dute aldatu, kumeak
babestu nahian baitabiltza.
Hiru kumeak heltzean eta
Txokoaldera joatean, arazoa
amaituko zelakoan geunden
arren, gurasoek berriz ere
arrautzak errun dituzte, eta
erasokor jarraitzen dute.

Mapilleko zein inguruko
baserritakoak uxatzean min
egiteko beldur badira, zisne
horiek gizakiok pasatzen ez
garen lekuren batera
eramatea proposatzen
dugu, inor eraso ez dezaten.

Mapilleko
zisneak

IBAI BASTOS |

DBH 4. MAILA

Gero eta jende gehia-
gok sinesten du bizi-
tza honen ondoren

badagoela beste bizitzaren
bat. Falta dituen lagun eta
senitartekoak ondo daude-
la jakinnahi izatendubatek,
lasaitzeko. Uste dugu hori-
xeberadelamaiatzaren29an
Mikel Lizarralde mediuma
ikusi eta entzutera horren-
beste herritar joan izanaren
arrazoia.

Hitzgutxitan:hunkigarria
izanzensaioa.Mikelekbadu
gainerako mediumek ez
duten ezaugarri bat: bada-
ki asko eta askorentzat era

horretako lehen hitzaldi eta
esperientzia izango dela,
urduri daudela eta ezer bai-
no lehen, horiek lasaitzen
saiatzen da, eta jendeak
eskertu egiten du.

Behinbertaratutakoguz-
tiak entzuteko prest zeude-
la ikusita hasi zuen, hortaz,
solasaldia: interesgarria eta
atsegina. Hildakoan ezagu-
tzen ez dugun mundu bat
badela demostratzeari ekin
zion.

Hitzakpraktikaraeraman
zituen ondoren. Hurbileko
arimenmezuakhelaraziziz-
kigun han geunden askori.

Zirraragarria izan zen, Orio
herri txikia izanik, nolabait
ere albokoaren egoeraren
jakitunizatengarelakoasko-
tan. Intimitate falta horrek
berak botako zuen, seguru
asko, jende asko atzera eta
ezzen joango;azkenfinean,
jendaurrean egote hutsaga-
tik eusten diogu negarrari.

Hiru orduko saioa izan
zen, baina uste gabe, di-da
batean pasa zitzaizkigun
hirurak. Beste hiru ere gus-
tura hartuko genituen.

ANTONIO ABAD ETA

MERTXE TALAVERA

200 lagun bildu ziren Orioko Herri Ikastolako aretoan Mikel Lizarralde mediuma entzuteko. KARKARA

Bi munduren arteko lotura
paregabea izan zen Mikel
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Orioko Udalak bat
egin du Usurbilgo
Itunarekin. Atez
atekoaren aldeko
apustua egin du;
hau da, egunean
zabormota
bakarra
jasotzearen alde.

ZABORRA
BILTZEKO ZEIN
SISTEMA
IRUDITZEN ZAIZU
EGOKIENA?

Erantzun ezazu
www.karkara.com
webgunean.

Aurrekoan: festa-
indarrak
sanpedroetan ala
sanikolasetan
gastatu behar dira?
Jasotako
erantzunak:
%49,06ri biak
berdin ospatu
behar direla
iruditzen zaio;
%35,85aren ustez
sanikolasak
gehiago;
%3,77arentzat
sanpedroak gehia-
go;%1,89ak ez
daki; eta %9,43ari
bost axola zaio.

INKESTA ZORIONAK!OSPAKIZUNA

Primeran atera da
aurten ere Kultur
Aniztasunaren Jaia.
Antolaketa lanetan ibili
diren guztiei inolako
meriturik kendu gabe,
etorkinak ekarri nahi
ditugu txoko honetara,
festa bizi egin dutelako
eta beren kultura
erakusteko eta
irakasteko lanean
dotore aritu direlako.

Ia urte osoan aritu
dira jo eta ke
prestaketekin, dantza
emanaldiak
entseiatzen, kanturako
ahotsak berotzen,
handik eta hemendik
beren sorterriko jakiak
eskuratzen… eta
euskararekin ere
esfortzua egin dute,
batzuk, gutxienez.
Bertakotzeko bidea
zabalik dute.

Etorkinei

Aimar eta Naiara
Zortzi bat urte elkarrekin egin ondoren, maiatzaren 22an
ezkonduzirenAimarGalarragaetaNaiaraJakaoriotarrak.Eliz-
kizunarenbukaeran,sorpresaugari izanzituztengainera:dan-
tza saioa, harri jasotzaileak eta trontzalariak. Ikuskizunbikai-
na ezkonberrientzat.

Bazkaria,berriz,LasartekoTxitxardinBeltza jatetxeanegin
zuten eta parrandarako Zarautzera joan ziren, goizeko ordu
txikiak arte. Amerika aldean dabil orain bikotea. Zorionak!
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JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

• Shua Osa Iribar, Orion,
maiatzaren 27an.
• IraiaGallegoSolaberrie-
ta, Orion, maiatzaren
21ean.

• Trinidad Mayoz Pagola,
Orion,maiatzaren23an.84
urte.

EZKONDUTAKOAK

Naiara Jakade laMata eta
Aimar Galarraga Ibargu-
ren, Orion, maiatzaren
23an.

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

943 83 15 27

OROIMENAREN KUTXA

AnaM.Etxaidek1968an
argitaratu zuenCaste-
llanoyvascoenelhabla

deOrio liburuko datu batzuk
plazaratunituenaurrekoarti-
kuluan. Gaurkoan beste
batzuk,Oriokoordukogizar-
tea nolakoa zen azaltzeko.

Etxaidek zioenez, 3.100
biztanleetatik500inguruetor-
kinak ziren, Andaluzia eta
Extremaduratik etorriak;
industrian eta etxegintzan
peoi zebiltzan eta harreman
eta giro ona zuten bertakoe-
kin.Arazopolitikorikezomen
zegoen.

Apaizaklauziren; igande-
an mezak, bost, haietako
bakarraerdaraz.Dotrinahasi
berria zen bi hizkuntzetan
ematen, ordura arte euskara
hutsez ematen zen. Arantza-

zu aldizkariak 210 harpide
zituen Orion; Zeruko Argiak,
40. Biak euskara hutsezko
astekariak ziren.

Lehen Hezkuntzako 9
eskola zeuden (bi, baserri-
tan). Bi baserri-eskoletan
bakarrik zebiltzan neska-
mutilak elkarrekin, gainon-
tzekoetan bereizita. 100 bat
haurZarauzkoeskoletarajoa-
ten ziren. Gazteen artean ez
zegoen analfabetismorik eta
seizirenunibertsitateanzebil-
tzan oriotarrak. Denek erda-
ra hutsean ikasten zuten,
Orion zeuden irakasle gehie-
nak euskaldunak izan arren.

AnaMariak2.000galderaz
osatutakogaldeketaeginzien
65urtebitartekoseioriotarri.
Gazteenak 12 urte bete arte
joanak ziren eskolara, zaha-

rrek 9 urterekin utzi zuten
eskola. Haietako bat ez zen
sekula eskolara joan, eta sol-
daduskan ikasi zuen irakur-
tzen eta idazten.

Gero, 20 eta 85 urte arte-
ko hainbat jenderi elkarriz-
ketak grabatu zizkion. Lanak
Orioko erdararen fonetika,
morfologia, sintaxia eta lexi-
koa aztertu zuen. Lau hiztun
mota bereizten zituen Etxai-
dek Orion: euskaldun eleba-
karrak, gutxi ziren eta denak
zaharrak; erdaldun elebaka-
rrak, Espainiako etorkinak,
%10; lehen hizkuntza euska-
ra zuten elebidunak, herritar
gehienak; eta lehen hizkun-
tza erdara zuten elebidunak,
etorkinen seme-alabak.

IÑAKI ITURAIN

Garai horretan nekazaritzak eta elizak presentzia handia zuten oriotarren bizitzan. I.ITURAIN

Orio orain 45 urte (eta II)
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“Norberaren oreka aurkitzen
laguntzen dute mandalek”
Badira bost urte Orioko
Mandalara taldeko
irakaslea dela Karmele
Garmendia. Aurten,
gainera, Mandalara astea
antolatu dute lehen aldiz,
maiatzaren 28tik ekainaren
4a bitartean.

Zer diramandalak?
Sanskritotikdatorrenhitza

da mandala eta budismoan
eta hinduismoan erabilitako
ikurrenirudikapenakedodia-
grama konplexuak dira, zir-
kulu edo gurpil sakratuak.

Zirkulu horien barruan
margotzendugunguztiakgure
garunean eragina du.

Antzinatik dator orduan?
Bai, izatez aspaldikoak

badira ere, Carl Gustave Jung
psikiatra izan zen ikerketa
sakonena egin eta berak lor-
tutako informazioa mundu-
razabalduzuena,duelamen-
de bat inguru. Gerra garaian,
bere arima-egoera nolakoa
izan, halako mandalak mar-
gotzen zituela konturatu zen
Jungetaorduanhasizengaia-
ren mamia lantzen. Gerora,
jende askok eta askok azter-
tu ditu mandalak.

Egun, terapiagisaereera-
biltzendira.Nolabaitekotrau-
ma duen batek margotutako
mandalak bere inkonszien-
tean ezkutuan dauden kon-
tuak argitara ekartzen ditu.

Nolainterpretatzendaman-
dala bat?

Lauzatitanbanatutadago
zirkuluaetanonetanolamar-
gotzen den, esanahi ezberdi-
na du, zati horietako bakoi-
tzakgarunekozati batordez-
katzenbaitu.Erabiltzendiren
koloreak, tonuak,geometria-
ko formak… denak du zen-
tzua. Azken finean, norbera-
renorekaaurkitzen, lasaitzen
eta erlaxatzen laguntzen du

KARMELE GARMENDIA | MANDALA IRAKASLEA

teknika honek.
Mandala mota asko dau-

de –artistikoak eta terapeuti-
koak– eta horietako bakoitza
egitekozenbaitarauedopau-
so jarraitu behar dira; aldez
aurretik eratu eta zehaztuta-
ko eredu batzuk badaudela,
alegia.

Bestalde, testuarekinosa-
tutako mandalak ere badira.

Nolakoa izaten da zuen saio
bat?

Etxetik prestatuta ekar-
tzen dut saio bakoitza eta
hemen elkartzen garenean
galderabategitendiet ikasle-

Trauma duen
batek margotutako
mandalak bere
inkonszientean
izkutuan dauden
kontuak argitara
ekartzen ditu

Ikaragarri ondo
joan da Mandalara
astea. Ez genuen
horrelako emaitzik

espero. Oso
gustura gaude
egindakoarekin

ei, adibidez: ausart al nago
gaur?

Zirkulu sakratua eta era-
bili behar dituzten arketipo-
ak –egunerokotasunean era-
biltzen ditugun sinboloak:
ikuspegi onarekin erlaziona-
tzendenarranoa,izarra,biho-
tza…– ematen dizkiot bakoi-
tzari eta handik aurrerakoa
norberaren gain dago. Colla-
ge moduan, mandalak sor-
tzen joatendira. Behinbuka-
tuta, ikus daiteke zeinen
ezberdinakdiren languztiak,
oinarri beretik abiatu diren
arren. Guztiok ezberdinak
garen neurrian, hala izan
behar dute mandalek ere.

Nola egin zara zu irakasle?
2002.urteanAhimsaLara-

rekinhasinintzenmargotzen,
betigustatu izanbaitzaitpin-
tatzea eta esku ona baitut.
Lehenengo saiora mandalak
zer ziren jakin gabe joannin-
tzen eta harrapatu egin nin-
duen segituan. Berarekin
hiruzpalau urte ikasten pasa
ondoren, herrian taldea sor-
tu eta irakasle egitera anima-
tu ninduen. Asko kostatu
zitzaidan gero pausu hori
ematea,neureburuaeznuen
bestei irakastekobezainprest
ikusten. Psikologia aldeari
errespetua nion.

Hasieran, 2005ean, ahoz
ahoko gauza izan zen, nire
burua probatu nahi nuelako
aurrena. 5-6 lagun elkartzen
ginen. Taldea zabaldu dugu
orain eta dozena bat gara.

Zer moduz joan da Manda-
lara astea?

Ikaragarri ondo. Txundi-
tuta geratu gara Mikel Liza-
rralderen hitzaldiaren arra-
kastarekin. Ez genuen uste
horrenbeste lagun bilduko
genituenik;200,alajaina!Gai-
nerako guztiak ere primeran
joan dira, oso gustura gaude.

Karmelek berak margotutako mandalaren aurrean. KARKARA
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EKAINA
4an, Iriarte.
5ean eta 6an, Larrañaga.
7an, G. Artiñano.
8an, Azaldegi.
9an, Zulaika.
10ean, Iriarte.
11n, Larrañaga.
12tik 18ra, Lasa.
19an eta 20an, Etxeberria.
21ean, Zulaika.
22an, Iriarte.
23an, Larrañaga.
24an, Mutiozabal.
25ean, Etxeberria.
26an eta 27an, Larrañaga.

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

Ekaina Itsasgora Itsabehera Ilargia
04 09:51 eta 21:52 03:21 eta 15:27
05 10:59 eta 23:41 02:49 eta 16:42
06 12:24 eta _____ 06:11 eta 18:42
07 00:45 eta 13:36 07:06 eta 19:51
08 01:56 eta 14:28 08:10 eta 20:41
09 02:48 eta 15:11 08:59 eta 21:22
10 03:32 eta 15:49 09:41 eta 22:00
11 04:12 eta 16:26 10:20 eta 22:38
12 04:51 eta 17:04 10:59 eta 23:16
13 05:30 eta 17:43 11:38 eta 23:55
14 06:11 eta 18:23 12:18 eta _____
15 06:53 eta 17:05 00:36 eta 13:01
16 07:38 eta 19:51 01:20 eta 13:46
17 08:27 eta 20:42 02:07 eta 14:36
18 09:22 eta 21:40 02:59 eta 15:33

denon artean gaurko hon-
dartzahobetzekoelkarlanean
jarduteko.

ORIOKO EZKER ABERTZALEKO

UDAL TALDEA

Montserrat
Berriari
Kontu itsusiak azkar konta-
tzen ditugu; kontatu, kritika-
tu eta zabaldu, errieta egin-
da, haserretuta edo zaputze-
an. Gauza onengatik esker
onekoakizateaahaztuzaigun
garaian,horixeeginbehardut
jarraian nik: lanak lan Geta-
riako portura joan nintzen
astearen hasieran, herriko
arrantzaleaknoizsartukozain.
Egiaesan,aurretikesanazida-
ten eguerdi aldera lehorrean
izangozirela(zuriereeskerrik
asko hain fin nirekin konta-
tzeagatik,Leandro)etaargaz-
kipolitenbatateratzekoespe-
rantzarekin nengoen.

Itsasontzi bat sartzen ari
zela ikusita, korrika egin
nituen portu zaharretik lon-
jarako metroak (nire arnas
hauspoaentzunzuenakkilo-
metroak zirela pentsatuko
bazuen ere). Bidean Orioko
ontzi bat pasa nuen; sarea
hautsita etorri zen eta ema-
kumezkoak lanean ari ziren,
eserita,orratzhandiarekinjosi
eta josi.

Iritsi nintzen lonja parera
eta hara non, kasualitatez,

Orioko ontzia zen lehorrera-
tzen ikusinuena: Montserrat
Berria. Beno, bertaratu egin
nintzenikustekonongoazen,
ontziarenaurrekoaldeanjar-
tzen du eta. Eskerrak! Gurea
herri arrantzalea izango da,
baina zeharo lehorrekoa, ez
daukat arrantzaz ideia asko-
rik eta; antxoa ikaragarri gus-
tura jaten dudala, bai, hori
badakit.

Hasi ziren Montserrateko
arrantzaleak mugimenduan:
ekarrikaxahandiaketahoriek
mugitzekotramankuluak,ate-
raharrapatutakoantxoa,era-
man pisatzera… eta ni, bien
bitarteanhaieiargazkiakate-
ra eta atera. Asko ikasi nuen
egunhartan,arrantzaleekika-
ragarri ondo hartu nindute-
lako,niregaldereigogozeran-
tzun zietelako eta gainera,
opari eta guzti itzuli nintze-
lakoetxera.Eskerrikaskogizo-
nak!

LORE

Gu, munduko
oriotarrak
Gu,Afrikan, Amerikan, Asian
edoEuropan jaiotakooriota-
rrak; gaurko festak batu gai-
tuen herritarrak: emakume,
gizonezko,gazteetazaharrak;
zuri, beltz, beltzaran eta
(n)abarrak; elkarrekin jan,
edan,kantatuetadantzatuko
dugun oriotarrak; ondoko
hitzak plazaratzeko ados eta

prestazaltzengara,herriaren
aurrean:

Modu desberdina dugu,
elikagaiak prestatzeko; edari
desberdinak, egarria asetze-
ko; doinu desberdinak, kan-
tatzeko; hitz desberdinak,
komunikatzeko.

Desberdin dugu jaten eta
edaten, desberdin kantatzen
etamintzatzen;bainapremia
berdinadugujateko,edateko,
kantatzekoetakomunikatze-
ko.

Berdinasetzengaitujanak;
berdingustatzen,edanak;ber-
dingozatzen,kantaketadan-
tzak;berdinbetetzen,solasak.

Gorputzarenkasuan,aza-
lak bezala; bereizten gaitu,
kulturarenean, axalak; axale-
koformak;premiak,berdinak
ditugu.

Oinarrian,barru-barruan,
berdinak gara.

Izadiannaturakbezalaxe;
gizadian kulturak anizta-

sun izugarria du; eta anizta-
sun horrek; harremanean,
hartu eta emanean; errespe-
tuanetabakean;elkarrenosa-
garri egiten gaitu; elkar abe-
rasten gaitu.

Gu, orain hemen gaude,
historiako eta unibertsoko
une eta gune honetan:
2010eko udaberrian, Orion;
Etaorainetahemenherrieder
hau gure kulturatik aberastu
nahi dugu; gure formetatik,
aniztasunetik.

Baina garaian garaikoa
behar du; eta tokian tokikoa:
arbolakegurra,neguanelurra.

Orion, Euskal Herrian,
euskara da jatorrizko hiz-
kuntza; Munduko toki
honetan, berotzen gaituen
astroari eguzkiesatenzaio;
bizia eman zigunari: ama.
Gutako batzuek ez dugu
izango euskara ikasteko
zoria;bainagureseme-ala-
bek ikasiko dute. Haiek
jakingo dute zer den eguz-
kia, zer, ama; eta ulertuko
dieteErrikotxiakobertsola-
riei; agianhaiekinkantatu-
ko.

Euskaraz, gazteleraz,
arabieraz, wolofez…; hori-
xe esan nahi izan diogu
Oriokoherriari;denokbate-
ra.

MUNDUKO ORIOTARRAK
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Natura 2000 sareko eta itsasertzeko eta ibaietako
Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta
horien kontserbazio tresnak egiteko prozesuaren
baitan, Oriaren itsasadarraren arazoak landuko dira
ekainaren 9an, Zarauzko udaletxearen eraikin
berrian (Kale Nagusia 29). 18:30ean hasiko da saioa.
Parte hartzeko www.ingurumena.ejgv.euskadi.net
atarian eman behar da izena.

Itsasadarra aztertzen

ANIBARKO PORTUKO
JAIAK

Ekainaren 5ean, Anibarko
portuko jaiak: 10:00etan,
jaiaren hasiera eta diana.
10:30ean, haurrentzako
jolasak. 11:30etan, Gorriti
eta bere animaliak;
11:30ean, hamaiketakoa
auzoko jubilatuentzat;
12:00etan, sardina jana eta
sagardoa txotxean,
bertsolariekin; 12:30ean,
patata tortilla lehiaketa eta
dastaketa; 15:30ean, mus
azkarreko txapelketa;
16:00etan, haurrentzako
jolasak, Txurrumuski
taldearekin; 17:30ean,
txokolate jana haur eta
helduentzat; 18:00etan,
herri kirolak Heldu!
taldearekin; 21:00etan,
auzokoen afaria.

DANTZA EMANALDIA
Ekainaren 12an, Danbolin

Musika Eskolak antolatuta,
4 eta 13 urte bitarteko
ikasleek eskainitako dantza
emanaldia. Irakaslea: Ander
Errasti oriotarra. 18:00etan,
Karela kiroldegian.

IRTEERAK
Ekainaren 17an, Zaharren

Babes Lekuak antolatuta,
Errioxako Naxerara txangoa.
Prezioa: 32 euro. Irteera:
08:00etan Donostia
alderako autobus geltokitik.
Txartelak ekainaren 7an

banatuko dira, 16:00etatik
18:00etara.

Ekainaren 12an,
Lardizabal eskolako guraso
elkarteak antolatuta, Karpin
abentura parkera txangoa.
Irteera: 08:30ean,
aparkalekuan. Itzulera:
21:00ak inguruan. Prezioa:

ERROMERIA
Aian, ekainaren 13an,

Ander eta Aintzane
Agirrebeña eta Lutxurdio
trikitilariak. 18:30etik
21:30era, Andatzako
Aristerrazun.

SANJOANAK
ITURRIOTZEN

Ekainaren 18an, mus
txapelketa.

Ekainaren 24an, meza
10:30ean, ume eta loreen
bedeinkapenarekin; herri
kirolak 12:00etan. Aimar
Irigoien eta Izeta II. harri
jasotzen eta Erasun eta
Lizaso aizkoran eta segan;
ondoren Zubeldia eta Irazu
bertsolariak; egun osoan,
Tapia eta Leturia
trikitilariak.

Ekainaren 25ean, meza
12:00etan; gauean,
erromeria Elustondo anai-
arrebakekin.

Ekainaren 26an, Izurtzun,
Olaso eta Zetain
bertsolariekin afaria,
21:00etan; ondoren,
erromeria Laja eta
Narbaizarekin.

AFARIA
Orion, ekainaren 12an,

1962. urtean jaiotakoen
afaria. Poteoa: 20:30ean
Bordatxon. Izena ematea:
Uranga burdindegian,
ekainaren 8a baino lehen.

15 euro, helduentzat; 10
euro eskolaz kanpoko 3 urte
baino gehiagoko
haurrentzat; dohan
eskolako haurrentzat.
Ordainketa: 2101 0027 33
0109925925 (Kutxa). Izena
emateko azken eguna:
ekainak 6, Iturriotzenean.

Tf: 610 81 80 79.
Etxea salgai Eusko

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

ETXE BILA
Orion alokatzeko pisu bila

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

LAN BILA
Neska gazte eta

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

Edadetuak zainduko

AZOKA

SALGAI
Duplexa salgai Arrantzale

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

150.000 eurotan.
Tf: 657 701 911.

Bigarren eskuko altzariak
salgai, egoera onean.

nituzke, egunez edo gauez.
Eskarmentuduna.
Tf: 616 189 272 (Paulina).

Neska gazte eta
arduratsuak haurrak udan
zaintzeko. Tf: 664 14 89 92.
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