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Soineko berria du Karkarak
Goitik behera aldatu dugu gure aldizkaria, zuentzat erakargarriago egiteko.
Danel Agirre zarauztarrak egin digu gaur estrainatzen dugun diseinua.

IñIgo Manterolaren  Margolana
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publizitatea iONe ziNKuNeGi  (DOinuA: OriOKO BALeAren BertSOAK)

1
nire aitak esan dit gaur 
lagunduko Ione?
eta nik pentsatu dut 
“zer da gaur, ai ene!”
nahiko du nik zaintzia 
naizelako eme.
Baina niri esan dit 
nahiz ta euki bi seme. 

2
otartekoa jan du 
koskaka-koskaka.
eta gero parkera 
goaz tipi-tapa.
ahizpa zaintzia zail da
bihurria da ta.
gaur aitari eskatu 
behar diot soldata. 

HaSi beRtSOtaN 

ahizpa txikia zaindu behar dut
gaur arratsaldean

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 e

Orrialde erdia 174,00 €

Orrialde osoa 306,00 €

Publizitatea kontratatzeko,
karkara@karkara.com-era idatzi
edota Pat Cowierekin hitz egin
(695 78 07 20).
Prezio hauei BEZa gehituko zaie.

publizitate pReziOaK laGuNtzaileaK

Eusko Jaurlaritza
Kultura Sailak
diruz lagundutako
hedabidea
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Pat Cowie, 
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lore Berasaluze
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Saioa Perona

Testuen zuzenketa
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Ale honetako
laguntzaileak
Jon agirresarobe, 
Jon ander azpiroz, 
Itziar Barrenetxea, 
anjel Del Hoyo, 
ekain lizarralde, 
aitor Manterola eta 
Ione Zinkunegi

Laguntzaileak
Jokin Salsamendi

Diseinua
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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.

282.
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Hormaren beste aldeko
oihartzunei

Konponbide zaila duten eta oso-oso modu
ezberdinean ikusten ditugun gaiak alde
batera utzita, eta Orioko hondartzako ara-
zoa konpontzen laguntzeko asmoz: 

Zoritxarrez, paisaiaren edertasuna ozto-
patzen duen hormabaino askoz gehiago da
putomuroa. Lehen, ibaitik zuzenean itsa-
sora joaten zen zikinkeriaren zati handi
bat hondartza aldera bideratzen duelako.
Ba al dakizue, urrutira joan gabe, pasa den
astean uretatik atera behar izan genuela,
urertza oilaskoen tripaki, izter eta hankaz
josita zegoelako eta kiratsa jasanezina ze-
lako?

Eta hondartza inguruko uraren kalita-
tean ez ezik, hondarraren banaketan ere
eragin zuzena du putomuroak. Egin zene-
tik, norbaitek ikusi al du berriz Orioko
hondartzan marea beheran, eskuinalde-
an, egiten zen hondartza? Orain arte seku-
la ikusi gabeko zenbat arroka atera dira,
hondar faltan biluzik geratzen ari direla-
ko? Eta hondartza zergatik dago orain
hautsez eta harritxoz josita? Eta urertzean
zergatik egiten da aldapa lehen baino erra-
zago eta handiagoa? Eta hor astero-astero
hondar tonak eta tonak ateratzeak nola
eragiten du?

Inpaktu estetikoa ez ezik, inpaktu eko-
logikoa ere izan du putomuroak. Hura
eraikitzeko aurreikusi zituztenak baino
gehiago? Gaizki egin zuten inpaktu ekolo-
gikoaren aurreikuspena? 

Pentsatu nahi dut Udaleko alderdi poli-
tiko guztiak daudela kezkatuta gaiarekin,
eta guztiek jokatuko dutela arduraz arazoa
konpontzeko. Eta, jakina, prest gaude no-
rabide horretan guztiekin elkarlanean ari-
tzeko. Iñigo Fernandez

Ikastolako jaialdia,
primerakoa

Joan zen igandean, ekainak 13, urtero be-
zala, aukera izan genuen Orioko Herri
Ikastolak antolatzen duen jaialdia ikuste-
ko.

Urtero pentsatzen dugu urte horreta-
koa baino politagoa nekez egin dezaketela,
baina, urtez urte, beti lortzen dute gu ha-
rritzea antolatzen dutenarekin. Horixe
izan zen igandeko jaialdiarekin ere gertatu
zena.

Ikustekoa da gaiarekin nola lotzen du-
ten ikuskizun bakoitza! Imajinazio eta

makina burukantsazioekarriko dizkie,
bai, tamaina horretako ikuskizuna disei-
natzeak eta antolatzeak… eta, zer esanik
ez, horrekin guztiarekin lotuta dagoen
musika ondo josteak. Denak balio zuen,
musika klasikotik hasi eta gaur egungo
rock zaratatsura arte; baina horiek guztiak
nola zeuden uztartuta… horixe zen magi-
koa! Bazirudien joko bakoitzari uztartuta-
ko musika, bere garaian asmatu zutenean,
atzoko ikuskizunerako neurrira sortuta-
koa izan zela.

Orokorrean, ikuskizun zoragarria izan
zen, benetan! Handik eta hemendik ume-
ak eta umeak egindako lanaz gozatzen…
eta irakasleak zorrotz begira.

Zorionak Orioko Ikastolako ehunka
ume horiei eta beren atzean aitzakiarik
gabe zintzo lanean ari diren irakasle horiei
guztiei, horien lanik gabe ezinezkoa izan-
go bailitzake urtero gozatzen dugun ikus-
kizuna.

Zorionak bere militantziagatik eta lan
onagatik. Urte askotarako, Orioko Herri
Ikastola! Guraso talde bat.

Bizikletak bidegorritik

Azkenaldian, nahikoa larrituta ibiltzen
naiz espaloietan. Bidegorririk ez eta asko
eta asko bizikletarekin ibiltzen baita oi-
nezkoen bidean. Ez poliki, gainera. Eta ez
pentsa haurrak bakarrik direnik!

Azken aste honetan ere izan dut susto
galanta, Eusko Gudariko estankotik 
ateratzen ari nintzela, ia eraman ninduen
txirrindulari batek aurretik eta. Kolpe
ederren bat hartzeko ere! 

Kale batzuetan badago guztientzako 
lekua,  baina  beste askotan ez. Errespetatu
egin behar dira espaloiak eta bidegorriak

Gutunerako oharrak
Argitaratu nahi diren gutunak
KArKArAren helbidera bidal dai-
tezke edo gure lokalean eskura
entregatu (kultur etxean). Posta
elektronikoz ere bidal daitezke
honako helbidera: 
karkara@karkara.com

KArKArAk ez du argitaratuko
izenik gabe datorren gutunik.
egileak hala nahi badu, ezizena-
rekin emango dugu; baina, beti,
guk egilea nor den jakinda. 

Gutunean norbait aipatzen
baldin bada eta norbait horrek
gutunaren egilea nor den jakin
nahi badu, KArKArAk esan egin-
go dio.

Bestalde, eta ahalik eta gutun
gehien sartzeko, 200 hitzetara
errenditu beharko dira testuak.

KArKArAk bere egiten du esku-
titzak laburtzeko eskubidea.

jartzeko eskatu.  Egunen batean handia
pasako zaigu bestela eta. Bito.

Urtebete da Patxi Uranga
kartzelan sartu zutela

Denbora azkar doa barroteen alde hone-
tan. Patxiri, seguruena, nekezago pasako
zitzaizkion azken urte honetako egunak.

Ekainaren 23an bete zen urtebete Patxi
Uranga eta Olatz Lasagabaster atxilotu zi-
tuela Polizia Nazionalak Usurbilen, ETA-
ko kideak izatea leporatuta.

Zaila da gauza hauetaz idaztea inoren
minak-eta berritu gabe; baina iruditu zai-
gu, urtemuga honetan, zor geniola Patxiri
urte osoan berarekin askotan gogoratu ga-
rela esatea.

Besarkada handi bana bidali nahi diegu
KArKArAegiten dugunok. KarKara aldiz-

kariko lagunak.

Txosna ordubetez 
itxita grebagatik

Ekainaren 29rako, San Pedro egunerako,
deitutako greba deialdia dela eta, gaia sa-
kon aztertu ondoren, honako hau erabaki
dugu OriokoTxosna Batzordekoek:

Grebaren arrazoiekin bat egiten dugu,
baina, festa eguna izanik, Orion aparteko
testuinguru batean gaudela uste dugu. Ho-
rregatik, egun horretako ekintzekin jarrai-
tzea erabaki dugu eta txosna ireki egingo
dugu. Hala ere, 20:00-20:30a aldera ordu-
beteko itxialdia egingo dugu txosnan, gre-
ba egingo duten langileei gure elkartasuna
adierazteko. Orioko Txosna Batzordea.

Ondarroa 12 milia
KarKaran

Lehenik eta behin, nire burua aurkeztu
behar nuke, atzetik datorren idatzia uler
dezazuen: Leo Belaustegi naiz, Ondarroa

12 miliaproiektuaren bultzatzaileetako
bat.

Nire eskuetara heldu da zuen KARKARA

aldizkaria, 281.ena,  eta oso ona dela irudi-

tu zait. Hala ere, Ondarroa 12 miliari buruz
idazten duzuen artikuluarekin eta bertan
azaltzen diren Orioko kofradiako idazkari
Leandro Azkueren deklarazio batzuekin
ez nago batere ados; edo hobeto esanda,
hor esaten direnak ez direla egia esango
nuke. Leandro Azkuek esaten du prentsa
ohar baten bidez jakin zutela ekimenaren
berri… eta berekin ez genuela kontatu… Ez
da egia. Ondarroan maiatzaren 22an egin
genuen aurkezpena, eta bi hilabete lehe-
nago, martxoan, txostena bidali genion be-
rari eta Baxurako Federazioari, esanaz
zertan ari ginen eta zein zen gure helbu-
rua; txosten hura zirriborroa zela ere aipa-
tu genion.

Hurrengo egunean Leandroren eran-
tzuna honakoa izan zen: errealitatetik kan-

po zaudete.
Apirilean Mutrikun hitzaldi batzuk egin

ziren arrantzari buruz, eta han egon ginen
Leandro eta biok. Aipatu nion ez nagoela
ados bere erantzunarekin eta gai honi bu-
ruzko bilera egin beharra zegoela kofradia
guztiekin. Oraindik zain gaude.

Orain KARKARAko albistean irakurri du-
dan erantzunarekin, ez dakit nora iritsi
nahi duen. Berarekin egon ondoren, esan
dit ez duela argitaratutako testua irakurri,
baina berak nik irakurritakoak ez dituela
esan.

Gai garrantzitsu eta handia da, eta kon-
tua argitu nahi nuke. Denbora faltagatik,
ordea, ezin dut oraingoan azalpen gehia-
gorik eman eta iraileko KARKARAn argitu-
ko ditut. Leo Belaustegi. ondarroa 12 milia

adierazpeneko partaide bat.

eusko Gudari kaletik Pilotari ka-
lera iristeko bi aldeetako sarre-
rak penagarri daude eta ez dugu
ulertzen utzikeria hori. Araudiak
badira, motoak espaloietan apar-
katzeko, eta bertan arautzen dira
hainbat kontu: zenbateko zaba-
lera izan behar duen espaloiak,
oinezkoen pasabideen aurrean
debekatuta dagoela aparkatzea,
motoak ez direla inoiz paretaren
kontra aparkatu behar baizik eta
bide ondoan, espaloiaren ertze-
tik 50 cm-ra…

Orioko udalak ez dauka inolako
araudirik eta inguru horretan
motoak nahi bezala aparka di-
tzaten uzten du, batere kontuan
izan gabe auzoko bizilagunak ga-
rela gero kaltetuak: espaloi ho-
riek beti zikinak daude, koipeztu-
ta, garbitzaileek ezin dituztelako
behar bezala garbitu, beti motoe-
kin okupatuta daudelako. 

Kale horretan, nahiz txikia izan,
herritar asko bizi da eta negozio
koxkor  batzuk ere badaude; ho-
rrek zer pentsa eman beharko
lioke udaleko norbaiti. Bertako
bizilagunok ez dugu eskatzen
preferentziazko traturik, baizik-
eta beste gainontzeko herrita-
rrek jasotzen dutena. Farfara
bizilagunen elkartea.

ez entzun, ez ikusi
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Doako internet zerbitzua herrian

Edozein herritar edo bisitarik erabiltzeko,
doako internet zerbitzua jarriko du Udalak
herriko hainbat toki publikotan. Kultura,
turismo eta enpresa garapenarentzat me-
sedegarri izango delakoan, oinarrizko eta
mugatutako zerbitzua eskaini nahi du, era
horretara, egungo telekomunikazio ope-
radoreekin lehian sartu gabe. 

Uztailean jarriko da martxan zerbitzu
berria  udaletxearen, Kosta tailerraren, ki-
roldegiaren, turismo bulegoaren ingurue-
tan eta hondartzan.     Aurretik egindako ins-
talazioak aprobetxatu dituzte sarbideak
jartzeko. Erabiltzaileen erantzunaren ara-
bera erabakiko du Udalak gero wifi-gune
gehiago jarri behar diren ala ez.

Erabiltzaileak
Wifi zerbitzua erabili nahi duenak aipatu-
tako bost eremu horietako batera hurbildu
beharko du ordenagailu eramangarria
edota wifidun telefono mugikorra hartuta.
Gehienez ere, antenatik 300 bat metrora
egon beharko du, wifi seinalea hartzeko.

Proiektua egin duen Wifinovaenpresak
sarean dabiltzanen joan-etorria egoki ku-
deatu eta erabiltzaileak legeztatzeko siste-
ma berezi bat jarri du martxan: norberak
eraman duen euskarria piztutzearekin bat
detektatuko du doako wifi zerbitzua –ez
badu automatikoki   aurkitu, eskuz aukera-
tu beharko da–. Orioko Udalada wifi-gune
guztien izena eta, behin hori aukeratuta,
konexioa berehala egingo da. 

Hala ere, internet erabili ahal izateko,
programa nabigatzailea –Firefox, Internet
Explorer, Safari…–ireki beharko du erabil-
tzaileak. Wifi zerbitzuaren atariko leihoa
agertuko da segituan eta bete beharreko bi
datu eskatuko ditu: erabiltzaile izen bat eta
posta elektroniko helbide bat. Hutsuneak
bete eta adostu ondoren, nabigatzeko bai-
mena emango du sistemak.

Mugak
Segurtasun kontuak direla medio, zenbait
ataritarako sarrera debekatua izango du
doako zerbitzu honen erabiltzaileak: sexu
edukikoak, esaterako, ezin izango dira
kontsultatu. Deskargak ere ezin izango
dira kontrolik gabe egin. E-mule, Ares edo
Utorrent bezalako musika eraisteko pro-
gramak erabiltzea debekatuta egongo da,
hortaz.

Bestalde, aurreko paragrafoan esandako
muga horiek gabe nabigatu nahi dutenen-
tzat badago beste aukera bat, ordainpekoa;

hori erabiltzen dutenek 128 kb eta MB 1 ar-
teko konexioa izango dute. 3,95 euro or-
daindu beharko da 2 egunetan erabiltzea-
gatik; 7,95 euro astebetegatik; 14,95 euro 15
egunengatik; 19,95 euro 30 egunengatik;
eta 12,95 euro hilean zerbitzua urtebetez
erabili nahi bada .

Datu teknikoak
Kablerik gabeko 2.4 GHz-ko wifi estaldura
emango du sarbideko puntu bakoitzak.
Erabiltzaileek 256 kb-etara mugatutako
banda zabaleko lotura izango dute, hortaz,
eskura.  

Kablerik gabeko telekomunikazio az-
piegitura berria sortzeko, WIFI eta preWI-

MAX teknologiak erabili dira. Erabilera
arrunteko frekuentzia bidez lizentziatuta-
ko ISM banden bidez egiten dute lan eta es-
pektro radioelektrikoko arau guztiak bete-
tzen dituzte. PoE (Power over Ethernet)
bidez elikatuko dira wifiguneak.

Pilotua
Euskal Herriko arrantza udalen sarearen
–Udalarrantzen–batzar batetik atera zen
iazko martxoa-apirila aldera, euskal kos-
tan internet zerbitzua herritarren eskura
doan jartzeko burutazioa. Orio eta Munda-
ka izan ziren lehen esperientzia gisa
proiektu pilotoa martxan jartzeko aukera-
tutako bi herriak. Wifia nola eta non jarri
aztertzeko proiektuak egiteari ekin zion
berehala Udalarrantzek, eta gastuak bere
gain hartu zituen. 

Jon Redondo alkatearen hitzetan,Herri
askoren artean landutako proiektuak egite-
ak dakarren onuraz gain, arrantza herrie-
tan berrikuntzak bultzatu beharrean gaude
eta horregatik eman zaio baietza lanketa
honi.Herritarren gustukoa izango dela
ziur dago gainera.  

Proiektua eskuan, instalazioak ezartze-
ko lanekin hasi ziren. 163.00 euroko kostua
izango du Oriokoak eta horietatik 120.000
euro Eusko Jaurlaritzak jarriko ditu.

Kultur etxeko guneaz gain, beste bost lekutan izango da doako wifia aurrerantzean. karkara

Wifi bitartez, kablerik gabe, alegia, internetera konektatzeko aukera izango dugu oriotarrok 
uztailetik aurrera. izan ere, teknologia berriak erabiltzeko zerbitzua jarriko baitu martxan udalak

zeNbaKia

5
Wifigune. Udaletxe, kosta tailer, hondar-
tza, turismo bulego eta kiroldegi inguruetan
jarri dira wifi-guneak, oraingoz. Proiektuaren
balorazioa eta herritar zein bisitarien harrera
ona bada, kablerik gabe internet erabiltzeko
puntu gehiago jartzea ere aztertuko dute
Udaleko ordezkariek.  

Antxoaren kostera
bukatuta, hegaluze bila
hasiko dira arrantzaleak

Ekainaren erdian bukatu zen antxoaren
kostera eta arraina ondo harrapatu dute
gure baporeek. Ez dira hain onak izan, or-
dea, irabaziak, arrantzaleek espero baino
merkeago saldu baitute arraina lonjan: 2,5
eurotan kiloa,  batez beste.

Ona, baina merke
Kantaurian antxoa harrapatzeko debekua
altxatu eta gero, lonjan arrain preziatuaren
zain egongo zirela pentsatu zuten arran-
tzaleek. Baina ez da horrela izan.

Kontserbagileak izaten dira antxoa
gehien erosten dutenak, baina sareetan
harrapatutakoaren %20 besterik ez dute
erosi aurten: antza denez, kostera hastera-
ko, kanpoko antxoaz beteta zeudelako lan-
tegiak. Bost urtez bertako antxoarik gabe

egonda,  atzerrian merkatu berriak aurkitu

dituzte, baina aurten bestelakoa izatea es-

pero genuen. Kontserbagile txikiak baka-

rrik izan dira guri erosi digutenak, azaldu
digu Leandro Azkue kofradiako idazka-
riak. Hasieran, 6 eurotan saldu genuen ki-

loa, berehala hasi zen behera egiten eta, az-

ken astean, 1,5 euro baino merkeago saldu

behar izan dugu.

Kontrol zorrotza
5.400.000 kilo zen Espainiako Gobernuak
ezarritako kuota eta ekaineko aurreneko
astean bete zuten. Muga hori lehenago ez
gainditzeko, kontrol zorrotza eraman dute
arrantzaleek berek, kanpaina ahal bezain
beste luzatuz. Kuota bete eta bi egunetara
heldu zen gehiago ez arrantzatzeko Gober-
nuaren agindua, baina ordurako arrantza-
leek utzia zuten kostera.

Atunarekin beharko
Antxoaren kanpaina bukatuta, hegaluzea
harrapatzera irtengo dira laster Orioko
arrantzaleak eta prestatzen ari dira eguno-
tan. Iaz, antxoarik ez zegoenez, lehenago

joan ginen hegaluze bila, baina aurten san-

pedroen ondoren hasiko garela uste dut,
esan digu Azkuek. Atunaren harrapaketak
urria arte iraungo du.

Espainiako Gobernuak ezarritako kuota bete egin dute gure arrantzaleek . karkara

Kontserbagileak izaten dira arrantzaleei antxoa gehien erosten
dietenak; baina, kanpoko arrainarekin biltegiak beteta,
harrapatutakoaren %20 bakarrik erosi diete aurten lantegiek

labuR

Udalbiltza
Babes taldea sortu da Orion
Udalbiltzaren aurkako epaiketa uztaile-

an hastekoa denez, Bai Udalbiltzari Ba-

bes Taldea sortu da Orion, beste herri as-

kotan bezala. Talde horrek, ekainaren

19rako, larunbatarekin, Bai Udalbiltza,

Bai Euskal Herriari lelopean elkarretara-

tzea egin zuen, Orioko udaletxearen au-

rrean.

Antzerkia
Inaxito interneten ikusgai
Galtzagorriei to, Inaxito! antzezlanaren

sketxak sarean ikusgai jarri ditu

www.youtube.com/user/trikuharrital-

dea atarian Ibai Esoainek, Xabier Sukiak

eta Gorka Tolosak osatutako Trikuharri

taldeak. Apirilaren 10ean Zarauzko Li-

zardi antzokian eskainitako emanaldia

grabatu ondoren, antzezlanaren DVDa

prestatzen ari dira taldekideak eta udaz-

kenerako kalean izatea espero da. Paper

gaineko ipuina ere argitaratuko dute.

Lehiaketa
Orio Loretan
Landarez eta lorez ongien apaindutako

balkoiak sarituko ditu Orioko Udalak,

Orio Loretan lehiaketa martxan jarrita.

Aurten, gainera, ez da lehiaketan parte

hartzeko izena eman beharrik izango,

herriko balkoi guztiak hartuko baitituzte

kontuan. Kalez kale ibiliko dira epaima-

haikideak uztailaren 1ean, saria nork me-

rezi duen erabakitzeko.

Sanpedroak
Herri afaria astelehenean
San Pedro festetarako doako herri afaria

antolatu du Orioko Txosna Batzordeak,

Udalaren laguntzarekin. Mahaiak, aul-

kiak eta haragia erretzeko parrillak jarri-

ko dituzte antolatzaileek eta janaria, be-

rriz, norberak eraman beharko du. Eda-

ria,txosnan eskatzeko dei egin du

txosna batzordeak, ekintzarekin eteki-

nen bat ateratzeko.

Uda
Txu-txu trena eta stock azoka
Orioko Merkataritza batzordeak antola-

tuta, ekainaren 30ean hasiko da atzera

eta aurrera hondartza eta herria lotuko

dituen txu-txu trena. 0,50 euro balioko

du joan-etorriak eta Turismo bulegoan,

udal kanpinean eta hainbat establezi-

mendutan erosiko dira txartelak. Bestal-

de, stock azoka ere berriz egingo dute

aurten. Abuztuaren azken asteburuan

izango da, ikastola aurreko plazan.

HeRRiKO KONtuaK HeRRiKO KONtuaK
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Soineko eder berria jantziko du
KArKArAk hemendik aurrera

Sei urteren ondoren, agur esan dio KARKA-
RAk jantzi zaharrari eta Danel Agirrek egin-
dako soineko berriarekin atera da kalera.
Ez da gure aldizkariak hori egiten duen le-
hen aldia, 21 urtetan 5 azal izan baititu.

Aldaketa nagusiak
Hasieratik bukaerara, goitik behera aldatu
dugu aldizkariaren egitura eta begiratu hu-
tsarekin antzematen da.

Azala dinamikoa da. Segun eta zer na-
barmendu nahi den, era bateko edo beste-
ko kolore eta forma hartuko du; batzuetan,
argazkiak azal osoa ere beteko du.

Gutunen, berrien eta elkarrizketen ata-
lak hiru zutabetan antolatu ditugu. Horre-
la, zutabeak zabalagoak dira eta testu
gehiago sartzen da. 

Iritzien sailean argazkiak kendu ditugu,
garrantzi handiago emateko testuari egile-
ari baino. Hala ere, orain arte bezala, iri-
tziak izen-abizenez sinatuta joango dira.
Horrez gain, beste atal bat ere gehitu diegu

iritziei: Gaia emanda. Atalaren izenak dio-
en moduan, KARKARAk izango du gaia pro-
posatzeko ardura. Bi herritar aukeratuko
ditugu, gai jakin baten inguruan iritzi ema-
teko eta, kontrasteko bi ikuspegi ematen
saiatuko gara: batak boga egiten badu, bes-
teari zia egitea egokituko zaio.

Erreportajea lau orrialdekoa izatera
pasa da. Lehenengo bietan gaiaren inguru-
ko edo pertsonaiaren argazkia eta titular
handi bat erakutsiko da eta, azkenekoetan,
mamia joango da. 

Zerbitzuen atalari ere txukundu ederra
eman diogu, beharrezko informazioa aha-
lik eta errazen aurkitzeko.

Nortasunari tinko
Aldizkari batek ere aldatu behar du, baina
Aiako eta Orioko aldizkariak ez dio horre-
gatik betiko izaerari muzin egin eta irakur-
tzeko erraza izaten, argazki handiak jar-
tzen, herritarren ahotsa jasotzen eta eus-
karaz txukun idazten jarraituko du.21. urtebetetzean, itxura berritu dugu. karkara

Danel  Agirre Lertxundik egin du diseinu eta molde berria
KArKArArentzat. Berrian egiten du lan, egunkariaren gehigarrien
maketak egiten, ama oriotarra duen gazte zarauztarrak

labuR

Zaharren Babes Lekua
Valentziara
Urtero bezala, astebeteko bidaia antolatu

du Zaharren Babes Lekuak datorren irai-

lerako. Valentzia eta inguruak bisitatzen

izango dira aurten, hilaren 20tik 27ra.

Oraindik goiz samar da eta ekainaren bu-

kaera aldera emango dituzte bidaiaren

zehaztasun gehiago. Txartelak, berriz,

abuztuaren 11n banatuko dituzte,

16:00etatik 18:00etara, Babes Lekuan

bertan.

Politika
Patxi Uranga itxialdian
Madrilgo Valdemoroko kartzelan dauden

Asier Kintana Zorrozua eta Iker Araguas

Josue euskal preso politikoekin batera

ekainaren 15ean hasitako gose greba utzi

egin du Patxi Uranga oriotarrak, oso ahul

sentitzen zelako. Itxialdian da orain Patxi,

beste biek grebarekin jarraitzen duten bi-

tartean. Ziegetan bakarrik egoteko esku-

bidea onartzea –beste euskal preso politi-

ko batekin egoteko ez bada, behintzat–

eta Valdemoroko kartzelako euskal preso

politikoak berehala berriz elkartzea dira

hiruen eskaerak. 

Ingurumena
Errausketarik Ez! eguna
Konpostaren eta atez ateko gaikako za-

bor bilketaren nondik norakoak biltzen zi-

tuen ekainaren 6ko Errausketarik Ez!

egunak herritar asko elkartu zuen Herri-

ko Plazan. Orioko Errausketaren Aurkako

Taldeko kideek, Herrio natur taldekoek

eta Usurbilgo lagunek antolatu zuten al-

darrikapen egun hori eta balorazio positi-

boa egin zuten: Edukiontzietan baztertu-

ta uzten den produktu zikina garbi eta

aprobetxagarri gisa ikustea lortu dugula

uste dugu, eta, orokorrean, kontentu gau-

de jendearen erantzunarekin .

Etxean sortzen diren hondakinen %43
bio-hondakinak (organikoak) dira. Datu
hori ezagututa eta gaur egun hondakinen
kudeaketaren inguruan dagoen eztabaida
kontuan hartuta, organikoa ere gaika bil-
tzen hasi da Urola Kostako Udal Elkartea,
bere eremuko bost udalerrietan –Aia, Ge-
taria, Orio, Zarautz eta Zumaia–. Horreta-
rako, ekainaren 11tik, edukiontzi marroi
berriak  –bosgarrena–jarri dira kaleetan.

Bildutako hondakinak Azpeitiko Lapatx
zabortegiko konpostagailu industrialera
eramango dira, han bertan kalitatezko
konposta egiteko. Konposta hori, Urola
Kostako Udal Elkartea osatzen duten bost
herrietako lorategietan erabiliko da gero.

Aian 2 eta Orion 4
Aian 2 edukiontzi jarri dira: Aterpen, Lar-
dizabal eskolako aparkalekuan, lurpera-
tua, eta Andatzako San Pedro auzoan, etxe
berrietan. Orion, berriz, lau jarri dira: Ani-
barko Portuan; Arrantzale kalean, ikastola
parean; Estropalari kalean eta Iturbide ka-
lean, Danbolin musika eskolaren ondoan. 

Zer bota daiteke eta zer ez?
Kozinatuta edo gordinik, landare jatorriko
hondakinak doaz ontzi marroira –fruta,
barazki, lekale, pasta eta arroz hondaki-
nak; fruta-hezurrak; baita lore eta landare
hondakinak, alpistea, baratzeko hondaki-
nak, belarra eta kimatze hondakinak ere

eta animalia jatorriko hondakinak –hara-
gi, arrautza, arrain eta marisko hondaki-
nak; horien oskol eta azalak; haragi eta
arrain hezurrak; gazta eta haren azala…–.
Beste hondakin batzuk ere bota daitezke,
organikoak direlako. Hala nola, kafe hon-
darrak eta iragazkiak; infusio hondarra eta
poltsatxoak; ogi, galleta eta opil hondaki-

nak; arrautza oskolak eta fruitu lehorren
azalak; kortxo naturaleko tapoiak, txo-
txak… Sukaldeko papera, paperezko ez-
pain-zapiak, madalenen paperak, pape-
rezko mukizapiak eta kartoizko arrautza-
ontziak ere bota daitezke, baina zikinak
baldin badaude bakarrik; bestela, papera-
ren edukiontzi urdinera bota behar dira. 

Ez dira, inolaz ere, edukiontzi marroira
bota behar etxeko errautsak, lurra, parde-
lak, komuneko papera, konpresak eta tan-
poiak. Horiek betiko zabor edukiontzian
bota behar dira, ez baitira birziklagarriak.

Giltza beharrezkoa da
Hondakin organikoa edukiontzi marroira
botatzeko, beharrezkoa da ontzia irekitzen
duen giltza izatea.  Edukiontzien funtzio-
namendua ezagutzeko, ordu erdiko ikasta-
ro laburrak egin ziren Orioko eta Aiako
kultur etxeetan, ekainaren 10etik 12ra.
Edukiontzia zabaltzeko giltza jasotzeaz
gain, etxean bio-hondakinak uzteko ontzi
berezia, urte osorako 180 poltsa biodegra-
dagarri –bi eguneko bat–eta informazio-
txartela jaso zuten ikastaroa egin zutenek.
Orion 458 lagunek egin zuten ikastaroa eta
Aian, berriz, 103k.

Edukiontzia ireki ondoren, hondakinen
poltsa bota eta berriz ere tapa itxi arte ezin
da giltzarik atera; horrela, edukiontzia ire-
kita ez gelditzea kontrolatzen da, ikastaroa
egin ez duen inork ez erabiltzeko. 

Giltzarik ez dutenek 943 89 08 08 telefo-
nora deituta, astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 15:00etara, lor dezakete argibi-
de gehiago. 

5. edukiontziaren erabilera ezagutzeko egindako ikastaroetako bat, Orion. karkara

Bildutako hondakinak Azpeitiko Lapatx zabortegiko konpostagailu
industrialera eramango dira, bertan kalitatezko konposta egiteko.
Konposta hori udal elkarteko 5 herrietako lorategietan erabiliko da

Etxeko errautsak, lurra,
pardelak, komuneko papera,
konpresak eta tanpoiak ez dira
ontzi marroira bota behar, ez
baitira birziklatzen

Hondakin organikoa
biltzeko ontzi marroiak
jarri dira Orion eta Aian
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Iazko lehen edizioko arrakastaren ondo-
ren, 2. Triatloi Herrikoia antolatu du Orio-
ko Herri Ikastolak sanpedroetarako. Ekai-
naren 27an, igandearekin, izango da kirol
proba aurten eta 3 kategoria hartuko ditu:
gaztetxoak –1997an, 1998an edo 1999an
jaiotakoak– 17:00etan hasiko dira; gazteak
–1994an, 1995ean edo 1996an jaiotakoak–
17:30ean; eta helduak –1993. urte edo lehe-
nagokoak– 18:00etan. Errioan egin behar-
ko dute igeri aurrena eta, bizikletan eta ko-
rrika arituko dira gero herrian barrena.

Ibilbideak
Gaztetxoen kasuan, 100 metro egin behar-
ko dituzte igerian. Bizikleta hartuko dute
gero eta, errioaren ondotik joan, autopista-
ko zubiaren azpitik pasa eta Arrantzale ka-
letik itzuliko dira ikastolara –2 km guzti-
ra–, han bizikleta utzi eta korrika abiatze-
ko. Erribera kaletik, Kosta tailerreraino
joan beharko dute eta handik abiapuntura
itzuliko dira, proba bukatzeko.

Zertxobait luzeagoa izango da gazteek
egin beharreko ibilbidea: 200 metro egin-

go dituzte igerian. Bizikletan, berriz, 3 kilo-
metro: ikastola paretik atera, hondartzara
joan eta buelta. Kilometro bat egin behar-
ko dute korrika ondoren: errio ondotik ate-
ra, Mendibeltz zelaiaren albotik  Arrantza-
le kalera sartu eta helmugara.

300 metro egin beharko dituzte igerian
helduek, 6 kilometro bizikletarekin (gaz-
tetxoen ibilbide bera baina bi aldiz) eta
1.800 metro korrika: errioko aldetik joan-
da, autopistako zubiaren azpitik Hondar-
tza kalera pasa eta handik ikastolara.

Parte hartze handia
Herritar gutxik egiten du triatloia gurean,
baina proba honek hasieratik erakarri
duen jendetza ikusita, indarra hartuz doa-
la dirudi. 100 inguru lagun animatu ziren
iaz eta 150 parte hartzaile aurreikusi dituz-
te aurtengorako, 200 kirolari arte onartu-
ko badituzte ere. Arrakastaren formulaz
galdetuta, Imanol Zabaletak esan digu
edonork egiteko modukoa dela eta, hain
zabalduta ez dagoen arren, kirol proba he-
rrikoia dela triatloia.

2. Triatloi Herrikoia
jokatuko da
sanpedroetan

Lehia estua izan zuten iaz emakumezkoek azken metroetan . karkara

igerian, bizikletan eta korrika aritu beharko dute ekainaren 27an,
Orioko Herri ikastolak antolatutako proba herrikoia egin nahi duten
gazte, gaztetxo eta helduek. Arratsaldeko 17:00etan hasiko da

labuR

Arrauna
2009ko harrobi onena
2009ko San Miguel Ligako Harrobi one-

naren saria jaso zuen ekainaren 11n Orio-

ko Arraun Elkarteak. Trainerua osatzen

duten 14 arraunlarietatik 13 bertakoak,

harrobikoak, jarri zituen Aizperro entre-

natzaileak iazko denboraldian  –bertako

14 arraunlarirekin ere aritu zen bi estro-

padetan– eta aintzakotzat hartu dute

jaialdiko antolatzaileek hori.

De Anta, primeran
Arraun egokituko Espainiako txapelketa

jokatuko du uztailaren 9tik 11ra Orioko

Arraun Elkartean aritzen den Edorta de

Antak. Maiatza bukaeran hirugarren

egin zuen lekunberritarrak Munduko

Kopan. Espainiako txapelketa irabaziz

gero, mundialerako txartela lortuko du.

Emakumezkoak ere lehian
Emakumezkoen Gipuzkoako 1. Liga ha-

sia du nesken Orioko ontziak: Deban jo-

katu zuen lehen estropada hilaren 19an.

13 minutu, 7 segundo eta 61 ehunen be-

har izan zituzten 2 luzeak egiteko eta 5.

izan ziren, txapela jantzi zuen Getaria-

Tolosarengandik 17 segundora.  Uztaila-

ren 18an jokatuko dute Orion estropada   .

“Orduko saria
jasotzeko nago
oraindik”

Pello Arruti
txirrindulari ohia

Aiako Txirrindulari lasterketaren lehen
edizio hartan bigarren izan zen Aiak eman
duen txirrindularirik onenetarikoa: Pello
Arruti. Oraingoan, aldiz, bide bazterretik
begira gozatuko du lasterketa.

ginen Zarauzko taldean, federatutako ba-
karra zelako.
Asko aldatu dira kontuak ordutik hona.

Dudarik gabe. Herrian egiten genituen
guk lasterketak, errepidera atera gabe. Ki-
lometro gutxiko saioak izaten ziren eta
esan beharrik ez dago, bizikletak ere alde
ederrekoak direla oraingoak. Zahar asko-
ak ziren gureak! Joxe Marik bazuen bizi-
kleta eta berari edo aitari kenduta ibiltzen
nintzen ni, 14 urte ingururekin. Zarautzen
egiten nuen lan eta handik etxerako bidea
pedalei emanez egiten nuen; eguneroko
entrenamendua izaten zen hura.

Nola gogoratzen duzu lasterketa hura?

Ibilbidea ezberdina zen: Azkuetik aterata,
Altzuzelaira buelta egin behar izan ge-
nuen orduan, Aian bukatzeko. Eerlojua-
ren kontrako saioa egin genuen, arratsal-
dez: Sarobetik Aiara. Herriko festak ziren.

Anaia etortzen zait gogora: hura ez zen
bizikletarekin ibiltzen eta lasterketa egite-
ra atera zen, jendea falta zela eta, berea ez
zen txirrinduarekin. Gizarajoa!

Bestalde, orduko saria jasotzeko nago
oraindik, kar, kar.  
Txirrindulari asko al zineten irteeran?

Mordoska bat. Kostakoak batera ibiltzen

“uztailaren 23an festa giroa ekarriko
digu txirrindularitzak herrira”
Joxe Mari Gonzalez de Txabarri
aiako txirrindulari lasterketaren antolatzailea

Amateurrentzako proba antolatzeko esan
zidaten haiek aurrena, Aiako bideak ego-
ki-egokiak direla haientzako, baina diru
asko behar zen horretarako eta, hasteko,
jubenilak hartuko genituela erantzun
nien; ondo baldin badoa, ikusiko dugula.
Zergatik jo duzu txirrindularitzara?

Alde batetik, Aian dema eta herri kirolak
bakarrik egiten ditugula entzuten da sarri.
Bestalde, Euskal Herriko Itzulia hemen-
dik pasa izanak oihartzuna izan du. Bi bal-
dintza horiek hartuta, tira egin nion haria-
ri. Oriotarrak elkartearen anparoan egin-
go dugu lasterketa, haiek federatuta
baitaude eta gu ez. Gainerako organigra-
ma –50 inguru boluntario lortu, osasun
zerbitzuekin eta  Ertzantzarekin eguna eta
baldintzak adostu…–gure esku dago. 
Azalduiguzu nolakoa den ibilbidea.

Gozategi plazatik aterako dira txirrindula-
riak. Zarautz aldera jaitsiko dira eta Zaki-

laren Bueltari jarraituz, Getariatik, Zu-
maiatik,  Oikiatik eta Ibañerrietatik barre-
na ibiliko dira, berriz kostaraino etorri
aurretik.  Zudugaraiko Gainetik Aia-Orio-
ko geltokira arte joango dira eta Andatza
bailaratik igoko dira Aiara. Zudugarairai-
no berriz jaitsi eta aurreko buelta bera be-
rriz egin beharko dute. Aldapaz ondo hor-
nitutako 80 inguru kilometro egingo di-
tuzte guztira. Sasoiko behar lukete
txirrindulariek uztailean eta ez lukete las-
terketa bukatzeko  zailtasunik izan behar.  
Lana adina ordain emango ote dizu?

Lana handia bada. Babesleak aurkitu be-
har dira hasteko, xoxik gabe ez dago ezer
antolatzerik eta. Bestalde, zirkulazio kon-
tuak tarteko, egun berean lasterketa baka-
rra egin daiteke probintzia guztian eta
zein izango den erabakitzeak ere lana du.
Hala ere, gustuko tokian aldaparik ez, eta
ordaina izango dut, jakina.

Urte askotako hutsunearen ondoren –1985ean izan zen
aurrenekoa eta azkena– aiako txirrindulari lasterketa itzuliko da
aurten gurera. Jubenil kategoriako neska-mutilez beteko da
herria uztailaren 23an eta 10:00ak aldera hasiko da plazan

lORe beRaSaluze 

Joxe Mari G. de Txabarrik hartu du Aiako
txirrindulari lasterketa antolatzeko ardu-
ra eta inguruak txirrinduzalez beteko di-
tuen probari azken ukituak ematen dabil.
35 urte eta gero txirrindulari proba bat

Aiara ekartzeak badu meritua.

Lasterketa antolatzearen ideia beti ibili
izan dut buruan bueltaka. Baina behar iza-
ten da baten bat ideia hori bultzatuko due-
na eta… horixe falta nuen. Zarauzko txi-
rrindulari taldearekin harremanetan jarri
nintzen aurrekontuen eta bestelako ze-
haztapenen berri izateko.  Beren babesa
nuela-eta, aurrera egitea erabaki nuen.

Joxe Mari Gonzalez de Txabarri eta Pello Arruti, hurrenez hurren . karkara
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( Aiako berri ) ( Aiako berri )

erabilitako arropa eta pilak jasoko dira ber-
tan. Telebista, irrati aparailuak eta ordena-
gailuak bezalako etxeko tresna elektriko
txikiak, automobiletako olio zaharra, etxe-
ko hondakin arriskutsuak –fluoreszente-
ak, aerosolak, disolbatzaileak, tonerrak…–
eta olio begetalak biltzeko egokitutako
eremua ere badu.

Bestalde, hondakinak jasotzeko 30 me-
tro kuboko 10 edukiontzi hartzen ditu eta
horietatik 6 jarrita daude, dagoeneko. Egu-
rra, obra hondakinak, poda edo inausketa
hondakinak, kartoia, etxekotresna elektri-
ko handiak eta garbigailuak, hozkailuak…
bezalako zenbait hondakin geldo –lurra,
koltxoiak, kristal zapala… –bereiztuko dira
horrela.

Erabiltzaileak
Aiako, Orioko, Getariako, Zarauzko eta Zu-
maiako herritarrek, merkatariek eta erai-
kuntzako gremio txikiek erabili ahal izan-
go dute Ubegungo garbigunea, beti ere
zenbait muga dituztela: alde batetik, bai-

mendutako gehieneko masa 3.500 kilogra-
mo baino txikiagoa duten kamioiek baka-
rrik utz dezakete karga; bestalde, asteko
750 kilogramoko eta 2 metro kuboko bolu-
mena bota dezake, gehienez ere, erabil-
tzaile bakoitzak.

Hasiera batean, herritarrek bazuten
garbigunean utzitako hondakinak hartu
eta berrerabiltzeko aukera, baina arazo
teknikoak medio –neurririk eta mugarik
gabe hasi zen jendea hondakinak hartu eta
hartu–, 2009ko ekainaz geroztik, debeka-
tuta dago. Hala ere, Urola Kostako Udal El-
karteko iturrien arabera, garbiguneak
arautzen dituen legedia aldatzeko dago eta
aipatu berri dugun baldintza ere aztertze-
ko asmoa dute.

Birziklatzea
Hondakinak garbigunean utzi ondoren,
beren bidea jarraituko dute hauek. Sailka-
tu egingo dituzte aurrena eta hondakin
motaren arabera, berrerabiltzeko, birzi-
klatzeko edo baimendutako zabortegira
eramateko prestatuko.

Birziklatze datuak 
Karlos Ormazabalek emandako datuen
arabera, zaborraren %40 birziklatzen
dugu gaur egun Gipuzkoan –Europar Ba-
tasuneko batez bestekoa % 27 da eta Espai-
niakoa, aldiz, %14–. Gipuzkoarrok birzi-
klatzearekin oso konprometituta gaudela
ere esan zuen Garapen Iraunkorreko foru
diputatuak inaugurazio egunean eta, hori
horrela izanda, 2016. urterako zaborraren
%57 birziklatzea lortu nahi dutela gehitu
zuen. 

Igor Iturain alkateak agurra dantzatu zuen garbigunearen inaugurazio egunean . karkara

labuR

Ibilaldia
Arantzazura
Urtero bezala, Arantzazura ibilaldia an-

tolatu du Olarteta mendizale taldeak.

Uztailaren 10ean izango da aurten eta

goizeko 05:00etan aterako dira herriko

plazatik. Uztailaren 8a baino lehen eman

beharko dute izena interesatuek, Iturrio-

zena kafetegian –943 83 4272– edo Za-

rauzko Dana-Merken –943 83 37 53. 

Festak
Egitarauan publizitatea
Herriko festaren egitaraua osatzeko bi-

dean, publizitate moduluak jartzera ani-

matu nahi ditu Aiako festa batzordeak

herriko taberna, denda, lantegi edo bes-

te edozein jarduera. 60 euro balioko du

modulu bakoitzak eta ekaina bukatu au-

rretik utzi beharko da logotipoa udale-

txean. 

Erromeria
Bukatu da aurtengo denboraldia
Imuntzo eta Beloki trikitilariekin esan

zion agur Aristerrazuko Erromeria Elkar-

teak aurtengo erromerien denboraldia-

ri, ekainaren 20an. 18:30ean hasi eta

gaueko 21:30ak arte aritu ziren trikitilari

beteranoak panderoa eta eskusoinua

astintzen, Aristerrazun. Datorren urria-

ren erdi aldera hasiko dira berriz dantza-

rako gogoa duten gazte eta helduei Aris-

terrazurako deia egiten. Ordura arte

opor txikiak hartu beharko dituzte erro-

meria zaleek. 

Kirola
Zarautz-Aia krosa
14 aiarrek eta 10 oriotarrek hartu zuten

parte ekainaren 13an jokatu zen Zarautz-

Aia krosean. Hodei Alkorta izan zen las-

terketako 10,315 kilometroak egiten au-

rrena,  46 minutu eta 40 segundoko

denborarekin. Ez zuen batere lasterketa

txarra egin 116 korrikalarien artean 16.

bukatu baitzuen. Helmugaratzen aurre-

neko oriotarra, berriz, Xanti Zabaleta

izan zen, ordubete eta 8 segundoko

denborarekin. Emakumeei dagokienez,

bi oriotarrek bukatu zuten proba; aiarrik

ez zen izan.  Sonia Alonso 92. a izan zen

ordubete eta 8 segundoko denborare-

kin. Itxaso Gonzalezek, ostera, ordubete

eta 2 minutu behar izan zituen ibilbidea

osatzeko.  Garaileak, Asier Cuevasek, 38

minutu eta 25 segundo behar izan zi-

tuen; nesketan lehenak, berriz, Rosi Tala-

verak, 49 minutu eta 3 segundo.

iNfORmaziOa

Akatsak eskuorrian  

Urola kostako Udal elkarteak 281. karkarare-
kin batera banatutako eskuorriak akats pare
bat ditu: alde batetik, abuztuan garbigunea
itxita izango dela jartzen du eta ez da horre-
la; goizez irekiko ditu ateak: 08:30etik
13:30era. Bestalde, Zumaiako garbigunea-
ren azpian dagoen kokalekuko planoa da
aia-oriokoari dagokiona eta, alderantziz, Zu-
maiakoa da aia-orio azpikoa.

Hondakinak gaika biltzeko
garbigunea ireki dute Ubegunen

Ubegun industrialdean dagoen Aia-Orio-
ko garbigune berria ekainaren 1ean ireki
bazen ere, hilaren 4an egin zuten aginta-
riek inaugurazio ofiziala.  Bertan izan zi-
ren, besteak beste, Aiako alkate Igor Itu-
rain, Oriokoa Jon Redondo, Foru Aldundi-
ko Garapen Iraunkorreko foru diputatu
Karlos Ormazabal, Urola Kostako Udal El-
karteko lehendakari Libe Amilibia, Orioko
Udaleko Turismo eta Ingurumen batzor-
deburu Leire Zinkunegi eta Orioko Udale-
ko Obra eta Zerbitzuetako batzordeburu
Jesus Rodriguez.

Gaika bil daitezkeen hondakinak era-
man nahi dituenarentzat irekita izango da,
hortaz, hemendik aurrera, astelehenetik
larunbatera. 08:30etik 13:30era eta
16:30etik 18:30era, astetarteetan; eta
10:00etatik 12:30era, larunbatetan.

Instalazioak
2.300 metro koadro ditu Aiari eta Oriori
dagokion garbiguneak eta Urola Kostako
hirugarrena da –2001ean ireki zen Zarauz-
koa eta 2005ean Zumaiakoa–. Aiako Uda-
lak jarri du lurra, Oriokoak aparejadorea,
Foru Aldundiak 412.000 euroko inbertsioa
eta Urola Kostako Udal Elkartearen kon-
tura izan dira instalazioa eta zerbitzua.

Hondakinak oinez edo ibilgailuarekin
eraman daitezke, edukiontzien alboraino
joan baitaiteke garraiobidez.   

Edukiontziak
Kalean ditugun edukiontziak ditu alde ba-
tetik. Modu horretara,  beira, ontzi arinak,Egurra, koltxoiak, arropa, pilak, olio zaharra, etxetresnak… jasoko dira garbigunean. karkara

Astelehenetik larunbatera zabalduko ditu ateak eta urola Kostako
herritarrek, merkatariek eta eraikuntzako gremio txikiek erabili ahal
izango dute eskualdeko hirugarren garbigune hau

Hondakinak oinez edo
ibilgailuarekin eraman
daitezke, edukiontzien
alboraino joan baitaiteke
garraiobidez
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RAMIRO

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

·ezkontza erreportajeak
600 eurotik gora

argazkiak

Udako oporretan aspertzeko astirik ez dute izango herriko umeek. Udalak
antolatuta, kirola egiteko, ingelesa ikasteko edota udaleku irekietan
jostatzeko aukera izango dute aurretik izena eman duten haur guztiek,
ekainean eta uztailean. 4 urtetik gorakoak arituko dira igeriketa, patinajea,
tenisa edota hipika egiten; 12-16 urte bitartekoentzat izango dira ingeleseko
eskolak; eta 3 eta 11 urte bitartekoentzat udaleku irekiak.

Udako ikastaroak

Uda garaian bestelako ordutegia izango da Iturrarango parkean ere:
08:00etatik 19:00etara irekiko ditu ateak lorategi botanikoak. arreta zentroa
ere goiz eta arratsaldez egongo da zabalik uztailean, abuztuan eta irailean:
10:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 18:30era asteartetik ostiralera;
larunbatetan, igandeetan eta jaiegunetan, berriz, goizez bakarrik, 10:00etatik
14:00etara. astelehenetan itxita egongo da.

Iturrarango parkea

euro, 8 eta 15 urte bitarteko

herriko umeentzat; 25 euro, 4

eta 15 urte bitarteko kanpoko

haurrentzat; 25 euro, herriko

helduentzat; 50 euro, kanpo-

ko helduentzat. 11:00etatik

20:00etara. Bertako taberna-

ren ordutegia: 11:00etatik itxi

arte.

Podologoa

Uztailaren 10ean eta iraila-

ren 11n. Txanda hartzeko uda-

letxera deitu behar da: 

943 13 11 44.

Silo-bolak

Uztailaren 13an, abuztuaren

10ean eta irailaren 14an. Zer-

bitzuaren inguruko informa-

zioa jasotzeko Urkomera dei-

tu: 643 81 65 0; edo bertako

Igorrekin hitz egin: 

 660 04 97 51.

Udako ordutegiak

Uztailean eta abuztuan, kul-

tur etxearen ordutegia goizez

bakarrik: 08:00etatik

14:00etara. Irailean, goiz eta

arratsaldez.

Jaiak

Ekainaren 25ean eta 26an,

San Joan jaiak, Iturriotzen.

Ekainaren 28an, 29an,

30ean, uztailaren 2an, 3an eta

4an, San Pedro festak, Anda-

tza auzoan.

Ekainaren 28an, 29an, uztai-

laren 3an eta 4an, San Pedro

festak, Elkano auzoan.

Irteera

Uztailaren 31n, Frantziako

Roquefort herriko Grand Jeu

Walibihappy (Walibi) parkera

eskurtsioa.  Prezioa: 40 euro

(parkerako sarrera eta auto-

busa), heldu eta haurrentzat.

Irteera: 06:00etan, aparkale-

kuan. Izena ematea:  Aiako

igerilekuan, uztailaren 15a

baino lehen. Informazio

gehiago: www.walibi-aquitai-

ne.fr atarian edota wali-

biaq@cda-parks.com helbide

elektronikoan.

uDaKO aGeNDa››

( Aiako berri )( Aiako berri )

Uztailaren 23an, 24an,

25ean, 26an 30ean eta31n,

Santio festak, Santio Erreka

auzoan.

Abuztuaren 1ean, 6an, 7an,

8an, 9an, 10ean eta 11n, San

Donato eta San Lorentzo fes-

tak.

Bisita gidatuak

Uztaileko ostiraletan, larun-

batetan, igandetan eta jaiegu-

netan Agorregiko burdinola

eta errota gidari batekin doan

bisitatzeko egunak.  11:30ean,

Pagoetako Parke Naturalean.

Informazio gehiago: iturra-

ran@gipuzkoa.net helbidean

edo 943 83 53 89 telefonoan.

Uztaileko astearte, asteaz-

ken eta ostegunetan, Iturra-

rango erletegia bisitatzeko

egunak. Prezioa: 3 euro ikasle-

ko. 10:00etatik 14:00etara Pa-

goeta Parke Naturaleko Itu-

rraran Parketxean. Informa-

zio gehiago: 943 83 53 89 eta

iturraran@gipuzkoa.net.

Zergak

Ekainaren 30 arte, Ondasun

Higiezinen Zerga ordaintzeko

epea.

Abuztuaren 2tik irailaren

15era arte, Ura eta Zaborraren

zergari dagokion 2010eko bi-

garren hiruhilabetekoaren

zenbatekoa ordaintzeko

epea.

Irailaren 1etik azaroaren

10era, Jarduera Ekonomiko-

en Zerga ordaintzeko epea. 

Igerilekua

Irailaren 12a arte irekita. Pre-

zioak: eguneko sarrera, 3,5

euro, 4 eta 15 urte bitarteko

umeentzat; 4,5 euro, helduen-

tzat. Egunerdiko sarrera

–18:00etatik aurrera–: 1,5 euro,

umeentzat; 2,5 euro, helduen-

tzat: Uda osoko bonoak:  15
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( Aiako berri )

Eguraldi onarekin batera, uda

E
guraldi onarekin batera etorri
zaigu jada uda ere. Bukatu di-
tugu batzuk eskolak, azterke-
tak, errekuperazioak, selekti-
bitateak eta abar. Urteko den-

boraldi beroenaren txanda dator orain,
udaberriaren ondoren, eguraldi onaren-
gatik akaso, denok alaitzen gaituen urta-
roa.

Batzuentzat oporrak hasiko dira, beste
batzuentzat lan denboraldia –ez da txarra
egungo egoera kontuan izanik–eta beste
batzuk, aldiz, eskolako oporrak hartu eta
lanean hasi beharko dugu, xoxa batzuk ira-
bazte aldera; non gastatua izaten baita, eta
esaerak dion bezala, Quita y no pon, se aca-
ba el montón. Jakina baita udarekin batera
inguruko eta ez hain inguruko herrietako
festak etorriko zaizkigula: Pelayo, Pedro,

Eta egunen banaketarekin gutxi balitz,
herriak ere ez dauzkagu horren era antola-
tuan banatuta. Hasieratik aukeraketa egi-
tea tokatzen baitzaigu, san Pedrok behin-
tzat hor goiko ateak irekitzeko; ez al digu
oztoporik jarriko, ingurumari honetan
behinik behin, bere omenez zintzo eta ja-
tor ospatzen ditugu eta. Aukeraketa ho-
riek, gainera, oso eztabaidatuak izaten
dira lagunen artean, batek hemengoak ho-
beak direla, besteak horkoan neska batzuk
ezagutzen dituela, hurrengoak hangoan
lehengusuak dituela eta joateko esan dio-
la. Azkenean, behintzat, nola edo hala
moldatzen gara, ahalik eta ondoen.

Gauzak horrela, denoi uda on bat pasa-
tzea opa dizuet, baina noski, eta honekin
ez nuke agintari arduratsu planta eman
nahi, inorekin pasa gabe.  

Joan, Fermin, Santiyo, Donato, Lorentzo,
Miel… barkatuko didazue norbaitena
ahaztu bazait. Horrenbeste dira izan ere,
eta denak horren segidan eta guk, euskal-
dun jatorrak izaki, ezin utzi festarik egin
gabe. Makina bat aldiz galdetu izan diot
nire buruari eta jirakoei zergatik egoten
diren festa guztiak udan pilatuta, betiko
erantzuna jasotzeko: Santuen egunak
udan izaten dituk eta. Eta ene baitan zerga-
tik  jarri ote zituen,  jarri zituenak,  udan ho-
rrenbeste santuren  egun? zergatik ez ote zi-
tuen udazken eta neguan banatuago jarri?
elizak parterik ba ote zuen? ala, kar, kar,
pertsona ura ehiztaria zen, eta festa eta afi-
zioa nahastu nahi ez, eta horregatik jarri
udan?Jakin ezak. Baina, hausnarketa
hauek hari luzea eta eztabaida ugari ekar
lezakete, eta ez nuke luzatu nahi. 

aiako lehioa Jon Ander Azpiroz

1
966an egindako argazkia da goikoa, San Pe-
dro festetan ateratakoa, ekainaren 28an
edo 29an. Herriko Plazan egiten ziren or-
duan zezenketak, udale txea ikus daiteke

atzean, eta aurreko urtean erre bazen ere, ez zu-
ten zezenarekin ibiltzeko lekua aldatu.

Zezenaren aurrean korrika doan mutiko gaz-
tea Jesus Maria Ferrin da, zezenzale amorratua.
Familiatik zetorkion, aitona ere banderilleroa
omen zuen eta.

Zelatari asko eta kementsu gutxi ikusten da

argazkian, Ferrin ez beste guztiak hesiaren atze-
an baitaude, begira. 

Zezenek Orion jendea erakartzen zutela iku-
sia da, iazko sanpedroetarako jarritako argaz-
kian ere ikusle asko agertzen baita. 

Orduko alkate Jesus Mari Aiestaran zen.

[ ARGAZKIA ETA  INFORMAZIOA: JESUS ESNAl ]

karkara
txoko honetan erakusteko
moduko argazki zaharren bat
baldin badaukazu, ekarri
karkarara eta gustu handiz
argitaratuko dugu, zuk
ekarritakoa dela jarrita.

SaNpeDROetaN

beti  tOReatzaile

Abdou Sidiberen anaiek (argazkian) Aiamalibusa kamioi batenga-
tik trukatzeko asmoa bazuten ere, merkatuaren egoera ikusita, nio-
no autobus linea martxan jartzea erabaki zuten . Alustiza izatetik
Air Niono izatera pasa da eta egunero Bamako  eta niono lotzen di-
tuen 6 orduko bidaia egiten du, bete-bete eginda.

Txokoak eta jendea
Bamako aldean dabil jo

eta ke aiamalibusa
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Iosu esnaola
“harrobiak
erantzun egin
du gehien
behar zenean”

“ni ere Anoetan nintzen
reala igo zenean”
kontatuko dio iosuk
bere bilobari. 
teStua: jON aGiRReSaRObe

Siestatik esnatu berritan lo aurpegia du.
Eztarriak ere eskertuko luke ospakizunik
gabeko astebete.  Halere, gozamena da Io-
suren hogeita hiru urteei hizketan uztea.
Umiltasuna eta futbolaren handitasuna,
ilusioa eta eguneroko lana,  izerdi larria eta
ospakizunak. Zorionak eman dizkiogu:
saiatu arren ez gara batere originalak izan. 

Animo aldetik,  nola heldu zenion den-

boraldiari laugarren erdiko atzelaria

izango zinela jakinda?

Hasiberriak  ilusioa behar du, baina neu-
rrikoa: partida bat jokatu, aukera ahalik
eta ondoen aprobetxatzeko. Hortik aurre-
ra zortea baldin badago, hobe. Lehen ere
bizi nituen halako egoerak eta ikasi egiten
da. Ehuneko ehun eta hogei eman nahiak
gauzak okerrago egitera zaramatza. Hale-
re, bigarren talderako saltoa eman nuene-
an, gehiago estutu nuen nire burua. 

Lasartek argi utzi zidan –nahiz eta hi-
tzez esan ez–laugarrena nintzela. Denbo-
raldiaurre txukuna egin nuen, baina beste
jokalarien esperientzia tarte handia da.
Garbi nuen zein zen nire egitekoa: ondora

begiratu eta ikasi. Zirrikituaren zain egon,
baina taldea biziz eta lagunduz.  
Atzean ongi funtzionatu duzue aurten,

aukera gutxi utzi dituzte Ansotegi, Gon-

zalez eta Labakak. Nola mantentzen da

ilusioa, astero-astero?

Mikel Labaka izan da hirugarren atzeko
erdilaria eta denboraldi ona egin du: aul-
kian egon da  eta hiru edo lau gol sartu ditu.
Dani Estradarena ere esanguratsua da:
postu berrira egokitu, lehen itzulian zora-
garri errenditu, baina, lesiotik errekupera-
tu ostean, ez du minutu bakarra ere jokatu,
Carlos Martinezek primeran aprobetxatu
duelako aukera. Alegia, ez zegoen erraza,
lanak ongi egin arren. 

Indar aldetik boladak izaten dira. Joka-

Hamalaua bizkarrean,  bat eta lau zenbakiak elkarren ondoan:  bat, txapeldun
izan baita reala; lau, erdiko atzelarietan gazteena laugarren aukera izan
delako. Baina hamalaua lehen mailara igo da, hamarrarekin batera. 

DV ARGAZKIA
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tzeko aukera gutxi duzula jakinda ere ani-
matuta bazaude, konfiantza hartzen duzu
entrenamenduetan. Bi saio nahikoa dira,
ordea, animoa galtzeko. Baina azkar kon-
turatzen zara burua jaitsita ez dagoela
ezer. Bestalde, aldagelan gauza horiek iku-
si egiten dira eta taldekideak gainera etor-
tzen zaizkizu. Ez da ohikoena, bakoitzak
bereari begiratzen baitio talde gehienetan. 

Guk igoera lortu nahi genuen. Juanma
Lillo iazko entrenatzailearen esanak gogo-
an, ordezkoek egiten dute taldea. 
Halako batean Ansotegi minez eta Gon-

zalez bost txartel horirekin, Huescan

izan zuen  Esnaolak denboraldiko au-

kera. Noiz jakin zenuen?

Labakak eta Rivasek esana zidaten behin
baino gehiagotan, baina Lasartek larunbat
eguerdian esan zidan,  partida aurreko be-
rriketaldian. Pentsa daiteke presioa ken-
tzeko egin zuela. Iragarri izan balu, kazeta-
riak gainera etorriko zitzaizkidan. 
Kazetariak. Partida  aurretik, Lasartek

Rivas atzeratu zezakeela aztertzen ari

ziren. Aste arraroa izan al zen?

Prentsa begiratu egiten dut, irakurri ez.
Aurten ikasi dut kazetariaren eguneroko-
aren eta imajinazioaren parte dela egun-
kariko albistea eta egunero orriak bete be-
har dituztela. Zalantzan jartzen zaituzte-
nean min ematen du; onez datozenean ere
neurrian hartzen duzu. 
Nola gogoratzen dituzu partidu aurre-

ko orduak?

Lasarteren azalpenak entzun eta bazkal-
tzera. Lo kuluxka gero. Aranburu kapitai-
narekin nengoen logelan. Baina, telefonoa
itzaldu behar: uste dut Kirolez kirolefek-
tua izan zela, eguerdiko ordubiak eta er-
dietan hasi zen animo dantza. Telebista bi-
dez jakin zuten lagunek neronek bi ordu
lehenago jakin nuena. Bakoitza bere ohe-
an etzanda egon ginen. Partidua irudikatu
nuen. Aldageletan portatu ziren taldeki-
deak, haiek animoak. Lasai nengoen.  Be-
rotzera atera ginenean, ikusi nuen afizio
guztia. Tartean gurasoak, lehengusua eta
lagunak. Urteko irudia izan da. 
Hasi da partida. Labakak banakoa sartu

eta Iosu baloiaren bila, gola ospatzen ari

ziren taldekideei “goazen bigarrenaren

bila” aginduz.  

Ondo hasi nintzen, aurrelari kankailua eta
beteranoa da Moises eta nahiko ongi koka-
tu nintzen zelaian.Bigarren zatian Huesca
ez zen gerturatu ere egin. Galtzen hasi
arren partida gurea zela ikusten nuen, gar-
bi. Agirretxe eta Prieto atera ziren zelaira.
Gola sartu eta ez duzu pentsatzen debute-
ko partida denik ere. Hamar minutu geni-
tuen bigarrena sartzeko. 

Orain, ez ospatu izanaren pena badut,
hainbeste lagundu zidan Labakak sartu
baitzuen gainera. Gogoan dut, ordea, gura-
soak eta lagunak zeuden txokora begiratu
nuela. Pentsatzen hasita, emozioari iheska
baloia hartu eta ihes egin nuen.
Huescako partidaren ostean deskubri-

tu zuten kazetariek Iosu Esnaola. Parti-

da ostean aitarekin emandako besarka-

da aipatu zenuen elkarrizketetan.

Aitaz gogoratu nintzen. Elkarrekin egin-
dako kilometroak, entrenamendu txar bat
egin osteko egoskorkeriak eta haserreak…
etxekoekin ordaintzen duzu beti.  Badiru-
di ez nintzela amaz gogoratu. Berak sufri-
tzen du gehien, etxean gelditzen delako. 
Aldagela goraipatu zenuen igoerako

ospakizunetan, suziriek hizketan utzi

zizuten arte:  zure postuan jokatzen du-

ten Ansotegi, Labaka eta Gonzalez, bai-

ta Mikel Aranburu kapitaina ere.  

Cadizen irabazi ostean Bataplan diskote-
kan pasa genuen goizaldea. Goizeko ordu
txikietan sentikor jartzen gara denak,  bi
trago hartuta. Ikusi egin behar zenituen
Nsue, Estrada eta Bueno aldagela zaintze-
ko esanez, izan duten giza-talderik onena
dela Realekoa. Eskarmentudun etxeko
jendea da klabea: Estrada, Prieto, Bergara
eta aurrez aipatutakoak zer esanik ez. Izu-
garriak dira.  
Euskaraz aritzen zarete, bistakoa da.

Zelaian Carlos Martinez, Viguera, Sergio
eta Rivasek primeran ulertzen dituzte
euskaraz emandako agindu laburrak. Eus-
karaz egiten dugu aldagelan eta zelaian. 
Diario Vascok  gabonetan ireki zuen

xanpaina. Maiatzean larritzen hasi gi-

nen. Noiz ikusi zarete  lehen mailan? 

Villarreali irabazi eta gero. Min ematen zi-
gun astebete lehenago Betisen kontra pe-
naltiz  galtzeak. Anoetan indartsu aritu
gara, baina etxetik kanpo hiru hilabete
egon gara partidarik irabazi gabe. 

Anoetara zale artean iristea izugarria
izan zen. Txispa bideratzeko behar zen
momentu hura. Hiru puntuak lortuta la-
saitu egin zen jendea eta ez da kasualitatea
Cadizen partida hain erraz bideratzea.
Hiru puntu eta falta ziren hiru partideta-
rako konfiantza eman zigun garaipenak. 
Zelaian lasaia zarela diozu. Partidak

palkotik ikustea ez da samurra izango.

Azkazalak erakusteko esango banizu?  

Bai. Bat aipatzearren, Cadizekoa oso gogo-
rra izan zen guretzat. Fondo surdelakoa-
ren gainean jarri gintuzten. Mehatxuka
etorri zen zaleren bat eta komunera ere es-
kolta eta guzti joan ginen. Behin partida
amaitu, taldekideak igoera puntu bakarre-
ra genuela ospatzen eta gu  palko txiki har-
tan sartuta, segurtasunekoak baimena
eman zain. Halako batean esan nion Mar-
keli, Goazen! Aulki artetik jaitsi ginen. Tal-
dea  aldagelan zegoen, baina zaleak  ohartu
ziren zelaira gindoazela: txaloka hasi zen
afizioa. Negar batean bildu ginen.  
Nola bizi izan zenuen Anoeta Maracana

bihurtu zenekoa. 

Aste gogorra izan zen. Igoera egintzat jo-
tzen genuen, baina erantzun egin behar
zen. Jendea sarrera eske, denek egon nahi
zuten bertan. Ez zegoen beste konturik,
nola ospatu: jaia eta autobus deskapota-
bleak. Baina aldagela zentratuta zegoen. 

Eguna bera izugarria. Autobusa pasa
ezinik, zelaiko burrunbada... Garaiz jaitsi
ginen epaileak amaiera adieraztean zelai-
ra salto egiteko. Hortik aurrera astebete
ospakizunetan, zer nahi duzu esatea... 
Hamabigarren jokalaria loratu duzue

ospakizunetan… baina, jakinaren gai-

nean gaude:  ez gara munduko zale one-

nak. Eta ez du balio errua atletismo pis-

tei botatzeak…

Futbola afizio zen garaian, harmailetan
eserita, ni nintzen Labaka zer egin didak!

purrustan hasten lehena. Berotasuna ta-
mainan eta kritika belarri gainean izaten

da Anoetan: partidan zehar denak isilik eta
behin amaituta pelikula komentatzen
egoten gara. Hara zer den futbola, antzeko
giroa sumatu nuen Camp Nou-en ere,
munduko talde onenaren zelaian. Aldiz,
Cadizen egon berri gara,mailaz jaitsi dira,
baina pase txarra egin eta txalo zaparrada
jasotzen du futbolariak. Pase txar hura  iaz
Anoetan eginez gero, baloiak hanka erreko
dizu hurrengo jokaldian. Gainera, etxeko-
ari ez zaio gehiago barkatzen. 
Zubietan hazitako hamazazpi jokalari

zaudete igoerako argazkian.  Harro da

Gipuzkoa Realaren harrobiaz.

Neurri handi batean, estuasunak bultzatu
du  Administrazio Kontseilua harrobiaren
aldeko apustua egitera. Halere, etxeko jo-
kalariok  erantzun behar zuen eta behar
bezala erantzun dio aurten. Halere, Realak
beti mimatu ditu etxeko jokalariak: talde-
ko arduradunek eta eskarmentudun joka-
lariek zer esanik ez. Baita afizioak ere.
Kontratua berritu duzu? 

Hala da. Urtebeterako, luzatzeko aukera-
rekin. Aurten ez dut aukerarik izan, ezin
dut beste urtebete jokatu gabe pasa. Reala-
ri eta nire buruari bigarren mailako jokala-
ria naizela erakutsi behar diot lehenbizi.
Horretarako minutuak behar ditut. 

Utzita joango naiz Sarasola, Viguera eta
besteren baten gisan. Real Union eta Eibar
jaitsi egin dira. Gertuko aukera ez da txa-
rrena izaten.  Bigarren mailan talderen bat
aurkitzea litzateke onena.Bigarren mailan
ugari dira  erdiko atzelari beteranoak, ho-
rien ondoan zaildu behar nuke.  

Realean hasiko naiz entrenatzen, uztai-
laren hamazazpian. Orduan ez dut jakingo
oraindik zein taldetan arituko naizen.
Denboraldia hastera doala tokatuko da
maletak egitea. 
Zer eskatu behar diogu Realari dato-

rren urtean?

Euforiko gaude eta hori ez da txarra. Baina
kontuz ibili datorren urtean! Ezin diogu
gure buruari helburu handiegirik jarri:
ezinezkorik ez dago, baina seguru aski ha-
maseigarren posturako borrokan ibiliko
da Reala. Helburu horrek ilusioa sortu be-
har du.

“ehuneko ehun eta hogei eman
nahiak gauzak okerrago egitera

zaramatza. Halere, bigarren
talderako saltoa eman nuenean,
gehiago estutu nuen nire burua” 

“animatuta bazaude, konfiantza
hartzen duzu

entrenamenduetan. Bi saio
nahikoa dira, ordea, animoa

galtzeko. Baina azkar
konturatzen zara burua jaitsita ez
dagoela ezer. Bestalde, aldagelan
gauza horiek ikusi egiten dira eta

taldekideak gainera etortzen
zaizkizu, laguntzera”

“aranburu kapitainarekin
nengoen logelan. telefonoa

itzaldu behar: uste dut Kirolez
kirol efektua izan zela, eguerdiko
ordubiak eta erdietan hasi zen
animo dantza. telebista bidez
jakin zuten lagunek neronek bi

ordu lehenago jakin nuena”

“Huescan gola ez ospatu
izanaren pena badut, hainbeste

lagundu zidan labakak sartu
zuelako gehienbat. gogoan dut,

ordea, gurasoak eta lagunak
zeuden txokora begiratu nuela.”

“Vilarrealen aurka jokatzeko
anoetara zaleen artean iristea

izugarria izan zen. Hiru puntuak
lortuta lasaitu egin zen jendea”

“Urtebeterako berritu dut
kontratua, baina utzita joango
naiz. realari eta nire buruari

bigarren mailako jokalaria naizela
erakutsi behar diot lehenbizi.

Minutuak behar ditut. ”

Mikroa hartuta ibili da Iosu
ospakizunetan. aldagela eta aitor
Zabaleta zena izan ditu gogoan. 

KOaDRila
iHeSbiDe,
ONDOaN beti

P
ankarta erraldoi hori-horia
urrutira ikusi zitekeen Celta-
ren aurkako partidan:  Aupa

Iosu, you’ll never walk alone. Hama-
lau zenbakiak  zelaitik  ikusi  zuen
murala.  Koadrilakoak ziren: heme-

zortzi-hogei lagun pankarta eskuan

hartuta iritsi ziren Anoetara. Tartean

Ainhoa Mateos, Reala eta futbola utzi

berri duen koadrilako laguna.  

Ugaitz, Txoko eta Kaxa dira –Iosu-

ren esanetan– hiru amorratuenak.

Hamabostero Anoetan izaten dira.

Reala bisitari dela aprobetxatuta, bi-

daiaren bat ere egin dute.  

Eguerdian jakin zuten Huescako

hamaikakoan izango zela Iosu. Ga-

raiz iritsi ziren, Iratik eta Barakako ta-

bernari aiarre k–Aitorrek eta Gorkak–

osatu zuten never walk alone espedi-

zioa.  

Iosuk berak kontatu digu  autoa
hartu, musika jarri eta kostaldeko
errepidean kilometroak egitea dela
futbola ahazteko ihesbidea. Kalean
edo tabernan goizeko entrenamen-
duaz edo asteburuko partiduaz gal-
dezka hasten zaizu jendea. Askok tele-
fonoz ere deitzen didate zer moduz na-
goen galdetzeko. Eskertzen da,
benetan, baina zaila da deskonekta-
tzea.  Lokala, lagunartea  da bigarren
aukera: Nitaz arduratzen dira, behar
den neurrian.  Ugaitz, Txoko eta Ka-
xak naturaltasunez daramate kon-
tua: azkenean, zer moduz lanean gal-
detzea bezala da Iosurekin futbolaz
hitz egitea.
Erraz kontzentratzen omen da

Iosu; lasai egoten dela dio berak. Hiru
lagunei egin diegu galdera eta baietz
adierazi digute buruarekin. 
Ospakizunak eta estuasun momen-

tuak nola bizi dituzten galdetuta bat
datoz hiru lagunak: Muturrean antze-
mango diozu entrenamendu txarra
egin duela edo partida galdu dutela.
Hori bai, ospatzen ere ez du parekorik.
Sansetik  igo zenean, afaltzera gonbi-
datu gintuen. Mahaiaren bueltan
eman genuen igoera osteko asteazken
iluntzea ere. Bigarren ospakizuna fes-
tetan egitekotan gelditu gara. 

rUBen PlaZaJaBI ColMeneroJaBI arangUrenoSCar De MarCoS
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Urak daramana, urak dakar

S
arritan bezala, errioak bere lu-
rrak hartu zituen lehengo aste-
an. Euriteak eta ur kargak uhol-
deak sortu zituen eta urak berea
duen lurra hartu zuen; bereak

diren erriberak. Egia izan zitekeen, baina
ez zen gertatu. Ez zen gertatu marea behe-
ra zihoalako asteazken gauean. Eskapada
ederra! Garaje batzuk busti eta kitto! Ez da
pasa, baina pasako da. Urte batzuen kon-
tua.

Ur ugari horiek izaten dute bere fruitua
ere, eta aspaldiko partez ziza-horiak bil-
tzen aritu nintzen auskalo nongo basoan.
Eta ale batzuk bildu nituelarik orbel arte-
ko distirak nire arreta bereganatu zuen.
Eguzki printzen artean zilar kolorezko
lauki metalikoa nabarmendu nuen. Segi-
tuan bi pauso eman eta haritz hostoak es-
kuz baztertu ondoren kate metaliko zaba-
la aurkitu nuen. Katearen segidan borobi-
la. Eta borobila katearekin… erlojua!
Metalezko erlojua! Lurretik jaso, garbitu
txotxak , buztina kendu eta berriz… sor-
presa! Aurkitutako ordularia nireazen.

Duela zortzi bat urte galdu nuen nire erlo-
ju zaharra! Bizitza ez al da magikoa? Buel-
tan-bueltan galtzeak hainbeste min eman
zidan bitxia berreskuratzeko aukera iza-
tea ez al da zoragarria? Horrenbeste hosto
eta lur gainean, hainbeste eurik bustia,
auskalo zenbat jende pasaran azken urte-
otan eta nik aurkitu behar.

Azken finean bizitzak horrelako ezus-
tekoak ematen dizkigu. Denbora tarteko,
gutxien espero zenuena izango duzu bi-
dailagun eta etsai amorratuak algara-kide
bihurtzen dira. Eta harrokeriaz barkame-
na eskatu ez zenion herritarra topatzen
duzu parean, laguntzen. Eta aukera hori
aprobetxatu dezakezu lehengokoabarkatu
esateko, nahiz eta dagoeneko bost urte
pasa, baina… Oriokoon harrotasun puta
hori! Hala ere, pausoa norberak eman be-
harra dauka, adiskidetzeak tripa barrena
lasaitzen baitu.

Ondo pasa sanpedroak eta badakizue
zizak beti toki berean ateratzen direla…
eta erlojuak ere bai!

moila bazterretik Jokin Salsamendi. Langilea

Azken finean bizitzak
horrelako ezustekoak
ematen dizkigu. Denbora
tarteko, gutxien espero
zenuena izango duzu
bidailagun eta etsai
amorratuak algara kide
bihurtzen dira

Zuentzat

A
stearte goiza zen eta autoa hartze-
ra nindoala, atentzioa eman zidan
horman itsatsita zegoen kartelak.
Norbait saiatua zegoen kartela
kentzen, baina oraindik irakur zi-

tekeen Euskal Preso Politiko…zioen zatitxo bat.
Momentuan, aurrera jarraitu nuen eta autoan
sartu nintzen.

Autoan nindoala, preso politiko hitza nuen
buruan oraindik eta hitz horiek zein erraz ira-
kurtzen ditugun konturatu nintzen. Errazegi.
Gure euskal gizarte supermoderno eta hipe-
rraurreratu honetan, XXI. mendean, demokra-
zia gorenean gaudenean,  ehunka eta ehunka gi-
zon-emakume daude bi estatuetan sakabanatu-
rik preso.

Bada denbora nire belarriak ohituak daudela
hitz horietara, bizitza osoan esango nuke. Aito-
nak milaka aldiz kontatzen zizkigun bere gerra-
ko pasarteak.Bilboko Zinturoia, Santoñako

errendizioa, Kalamuako gatazka eta abar, baina
bazuen istorio bat min handiagoarekin konta-
tzen zuena. Bera preso izandako momentuak ja-
sotzen zituena. Aitona gudaria baitzen, edo te-
rrorista agian? ( ez dut inolako dudarik). 

Orain, 70 urte geroago, Euskal Herriak Espai-
nia eta Frantziako kolonia izaten jarraitzen du
eta  714 euskal preso politiko daude etxetik
2.000, 1.000, 500, 780… kilometrora. Inork ez du
ukatzen gure presoena gatazka politiko baten
ondorio politikoa dela eta, beraz, zergatik uka-
tzen zaie estatus politikoa?  

Gaur egun, sekula baino larriagoa da kartzele-
tan duten egoera. Inoiz baino kondena handia-
goak –30urte–pairatzen ari dira, inoiz baino zi-
gor handiagoak jasotzen ari dira, Patxi Uranga
herritarra, adibidez, Valdemoroko laugarren
moduluan bakartu dute eta gaur egun itxialdian
dago bere egoera salatzeko –eutsi gogor, Patxi!–.
Gregorio Eskuderok, aldiz, 9 hilabete daramatza
bisean bisik izan gabe, etxekoekin egon gabe. Sei
presok, gaixotasun larriak eta sendaezinak di-
tuztenak, kartzelan jarraitzen dute  eta 170 pre-
sok baldintzapeko askatasunean egon behar lu-
kete. Hori gutxi balitz, zer esan senideez… Non
dira, ba, giza eskubideak? Bisita batean istripua
izan eta galdu ote dira?

Badira sei hilabete preso politikoen kolekti-
boak mobilizazio ekintzei hasiera eman ziela,
duten egoera salatzeko. Hasi eta berehala jaso
zituzten lehenengo zigorrak, jada 74 preso dira
Euskal Herritik urrundu dituztenak eta ia denak
moduluetan bakartu dituzte. Bada presoren bat
–Sergio Polo, esaterako– sekulako jipoia jaso
duena ere. Hala ere, txapeoekin, planteoekin…
eta gose grebekin erantzuten ari dira. Badira bi
hilabete Itxaso Legorburuk gose greba batean
parte hartu zuela. 

Baina zentsura sekula baino handiagoa den
une honetan, gero eta oihartzun handiagoare-
kin datoz gatazka politikoa konponbidean dago-
enaren  zurrumurru goxoak. Eta zurrumurruak
gauzatu daitezen, ezin dugu ahaztu euskal preso
politiko guztiak etxean behar ditugula, irekita
dagoen prozesu demokratikoari bultzada ema-
teko. Azken batean: amnistia! 

adarretatik helduta Aitor Manterola. Langilea

Baina zentsura sekula baino
handiago den une honetan,
gero eta oihartzun
handiagoarekin datoz
gatazka politikoa
konponbidean dagoenaren
zurrumurru goxoak.
Zurrumurruak gauzatu
daitezen, ezin dugu ahaztu
euskal preso politoko guztiak
etxean behar ditugula
prozesu demokratikoari
bultzada emateko. Azken
batean: amnistia!

I
kusi dugu zer egiten ari di-
ren hemengo gobernuak
zorioneko krisia dela eta:

zergak ez ukitu eta funtziona-
rioei soldata jaitsi, jubilatuei
gutxiago ordaindu, zerbitzu
sozialak murriztu, banketxeen
zuloa guztion diruarekin ber-
dindu … Alde ederra zegoen le-
hen aberats eta besteon arte-
an, eta are handiagoa egingo
dute krisiaren aitzakiarekin.
Ez omen dago beste biderik:
berdin dio nor ari den gober-
natzen, sozialista edo PPkoa,
ez duela axola, esaten digute,
ez omen dago alderik horre-
tan. Ederki sartzen digute zi-
ria, ederrak betiko kapitalistek
esan eta guk irensten ditugun
gezurrak.

Badira, ordea, herritarrak
eroso eta ondo zainduak senti-
tzea lortu duten gobernuak,
Suedia edo Norvegia  edo Fin-
landia… denok dakigu zein di-
ren eta inbidia izugarria sor-
tzen digute. Zergen bidez diru
asko kentzen diete herritarrei;
baina, horren truke zerbitzu
sozial oso onak eta osoak es-
kaintzen dizkiete. Alde ederra,
badirudi haienean krisiak era-
ginik ez duela. Lurralde horie-
tan Hego Euskal Herrian bai-
no 1,5 gehiago kobratzen du
ogasunak eta hemen halako 3
bider funtzionario, zerbitzari
publiko, dituzte: alde ederra.
Inon baino alderik txikiagoa
dago aberats eta pobreen arte-
an, berdintasun handiena iza-
tea lortzen dute edozein dela
herritarra… ederra aldea!

Nire honetan
Ana G. de Txabarri

Ederra 
aldea
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Hondakinen gestio
tradizionala

H
ondakinen ges-
tioa eboluziona-
tzen joan da eta
garaian garaiko
teknologia au-

rreratuenak erabili izan ditu.
Ez da ahaztu behar gestio-mo-
tarik zaharrena gure baserrie-
takoa zela: konpostajea txe-
rriek egiten zuten, asko birzi-
klatzen zen eta sukalde
ekonomikoan erretzen zen
gainerakoa. Hondakinen le-
henbiziko edukiontzia jarri ze-
netik gaur arte, birziklatzeko
teknologia berriak garatu dira
eta herrietan edukiontzi es-
pezifikoak jarri.

Sistema tradizional
horren bidez, herrita-
rrei zerbitzu bat eman
zaie, beren bizitza-kalita-
tea modu progresiboan ho-
betu duena: hondakinak edo-
zein unetan utz litezke edu-
kiontzietan, ingurumena
zaintzen da eta hondakinen
gestioa jasangarriago da.

Azken aldian hainbat herri-
tan inposatu den sistema alter-
natiboak (inposatu diogu, ez
direlako arauak, prozedurak,
estatutuak eta erakundeak
kontutan hartu) ez du bilatzen
hondakinen azken kondarrak
(birziklatu ezin direnak) gu-
txitzea. Sistema horren ezar-
penak ez du zerikusirik ez in-
gurumenarekin eta ez honda-
kinen gestio jasangarriarekin.

Ez du ahalbidetzen hondakin-
degiak edo errauste-plantak
kentzea eta herritarren bizi-
tza-kalitatea gutxitzen du.

Sistema tradizionalak bilke-
ta selektiboa du oinarri eta, ho-
rretarako, herritarrak hezi be-
har ditu birziklatzearen eta
hondakinen sailkapenaren
kulturan. Konpromiso zibikoa
eskatzen die herritarrei, hon-
dakinak egoki banatzeko eta
prozesuaren arduradun egiten
ditu, erakundeekin batera.

Herritarren konpromiso
horri esker, hondakinen ges-

tiorako sistema tradizionala
jasangarriagoa da; herri-
tarrak sentiberatzeko
eta hezteko ikastaroak
eta jarduerak presta-

tzen ditu; aprobetxatzen
ez diren hondakinen azken

kondarrak ahalik eta gehien
gutxitzen ditu; eta bilketa se-
lektiboko sistemak etengabe
ebaluatzen ditu. Ingurumena-
ren gaineko eta herritarren
osasunaren gaineko eragina
eta kostu zuzena eta zeharka-
koa ahalik eta gehien gutxitzen
ditu; hondakinei balioa ema-
ten die, eta ziklo produktiboan
berriro erabil daitezkeen ma-
teriak sortzen ditu.

Gaur egungo errauste-plan-
ten emisioak ia ez dira ezer, be-
rokuntza-galdarak emititzen
dutenarekin alderatuta. Hon-
dakinak sortzea ebitatu ezin
dugunez, teknologia egoki eta
jasangarrien bidez tratatu be-
har ditugu; eta erraustea oso
egokia da.  Horregatik aplika-
tzen da horrenbeste herri ga-
ratutan.   

Anjel del Hoyo

Hirigintzako zinegotzia

Gaia emanda
zer egin gure hondakinekin?

Bi iritzi doaz gai beraren gainean: bati zia egiteko esan diogu, besteari boga eskatu.
Hurrengorako iritzia zertaz eta nori eskatu bururatzen bazaizu, esaiguzu

Eta orain zer egin
behar da?

H
orixe izan da
edukiontzi ma-
rroia ikusi ordu-
ko jende askok
eta askok egin

digun galdera. Alde batetik,
jendartean interesa piztea lor-
tu dugun seinale; eta, bestetik,
interes horri erantzuteko be-
harra sortzen digun galdera
zuzena bezain zorrotza!

Ez gara gu izango hondakin
organikoa ez bereizteko eska-
tuko dugunak; besteak beste,
errausketaren aurkako mugi-
menduak lortu zuen organiko-
en bereizketa sistema PI-
GRUG-ean sartzea, ha-
sieran ez baitzen hori
ere aurreikusten. Gure
azken helburua Gipuz-
koa Zero Zaborlurraldea
izatea da eta, horretarako,
ezinbesteko baldintza da orga-
nikoaren bilketa efektiboa egi-
tea. Nola esan, beraz, 5. edu-
kiontzia ez erabiltzeko, organi-
koa bereizteko aukera bakarra
hori duenari? Dena den, orain
dator galdera potoloa: 5. edu-
kiontzian organikoa bereizita
biltzeko sistema efektiboa al
da? Argi eta garbi: ez!

Ez, 5.000 biztanleko herri
batean 4 edukiontzi marroi
jartzen direlako, biztanleen
%90 sistematik kanpo utziz.

Ez, %90 horren organikoak
edukiontzi orojalera doazela-
ko, 5. edukiontziaren erabil-
tzaileen esfortzua baliogabe-
tuz! Azken finean, EZ, aginta-
riek eskuak garbitu eta
arazoak bere horretan jarrai
dezan pentsatutako sistema
bat delako!

5. edukiontziari buruz gauza
asko esan daitezke; hain ontzi
gutxi egonda ez du birziklatzea
batere errazten, batzuk ia 300
metro dauzkate beren etxetik
gertuen dagoen edukiontzira.
Bertatik ateratzen den organi-

koaren kalitatea ere dudakoa
da: kamioia 2-3 egunean
behin pasatzen bada,
fermentatu egiten dela-
ko, eta ustelduta iritsiko

delako Lapatxeko kon-
postaje plantara, plastikozko

ontzi itxi horietan eta, askotan,
eguzkitan dagoelako. Baina,
ziurrenik, sistema horren gau-
zarik kuriosoena jendeak ema-
ten dion erantzuna da. Gugana
galdezka etorri diren guztiak
atez atekoaren aldekoak dira,
sistema erabiltzen dutenen
gehiago oso zabala ere bai eta 5.
edukiontzia sutsuen defenda-
tzen duenetako inork ez du
erabiltzen. Zerbait esan nahi-
ko du horrek, ezta?

Birziklatzea da gizarte osoak
onartzen duen jarrera zibikoa.
Guk dena birziklatzea nahi
dugu, dena eta denok, inzibi-
koek zibikoon airea, lurra, ura
eta osasuna izorratu ez ditza-
ten. Usurbilek, Hernanik eta
Oiartzunek erakutsi dute hori
atez atekoarekin bakarrik lor-
tzen dela. 

Itziar Barrenetxea

errausketaren aurkako taldea

Hondakinak
sortzea ebitatu
ezin dugunez…
erraustea oso
egokia da   

Guk dena
birziklatzea nahi
dugu… eta erakutsi
dute atez
atekoarekin
bakarrik lortzen
dela hori

zia bOGa
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Aurtengo ikasleak 
banandu egingo
gara eta 
norberak komeni
zaion bidea
jarraitu beharko
du, lagunek zer
egiten duten
begiratu gabe
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D
agoeneko DBHko 4. 
maila amaitzen ari
gara, ez zaigu ezer falta. 

Lehen urruti ikusten 
genuen horretara iritsi gara,
zorionez ala zoritxarrez. 
Aurten ikastolan hitz egin
dugu horri buruz, baina orain
serioago hasi gara, denbora 
gutxiago falta baita.

Duela pare bat hilabete
Oteitza Lizeo Politeknikoko bi
arduradun etorri zitzaizkigun
hitzaldi  bat ematea guri eta 
gurasoei. Bertan etorkizune-
rako hartu beharreko eraba-
kiari buruz jardun ziren, hau
da: lanean hasi edo ikasten ja-
rraitu, eta hemen beste bi 
aukera, Lanbide Heziketa edo
Batxilergoa.

Beraz, aurtengo ikasleak 
banandu egingo gara eta 
norberak komeni zaion bidea
jarraitu beharko du, lagunek
zer egiten duten begiratu gabe.
Izan ere, asko baitago jokoan:
etorkizuna.

ikasleak idazle
Ekain Lizarralde

Lehen
erabakia

Ekainaren 12an egin zuten Danbolin musika eskolakoek ikasturte amaierako agerraldia . karkara

duri, kamerak eskuetan ez di-
tuzte galdu nahi beren txikie-
nen dantza munduko lehen
pausoak. Erraz transmititzen
dute beren alaitasuna; lotsa
alde batera utzita gustura ari
dira. Haiek dira etorkizuna.

18:45ak. Txikien ostean han-
dien txanda. Agurraren ondo-
ren, kriskitinez osaturiko kore-
ografia original eta berritzaile-
ak aho bete hortz utzi gaitu.
Euskal dantzak erakutsi dizki-
gute jarraian, bikaintasunez
eta gogoz dantzatuak oroko-
rrean. Begibistakoa da atzetik
entsegu ordu asko egin dituz-
tela dantzak landu eta koordi-
natuz.

Amets batkanta izan da arra-
tsaldeko koreografiarik ikus-

etorkizuna dantzan, 
oraina begira

A
r r a t s a l d e k o
18:00ak. Kiroldegia
gainezka. 4tik 13
urte bitarteko 185

dantzari eta musika eskolako
musikariak azken hilabeteeta-
ko lana erakusteko prest. Ur-
duritasuna nabari da, ez da
erronka makala horrenbeste
jenderen aurrean dantzatzea.
Guk ere badakigu zer den hori.

Trikitixaren doinuaz bada-
toz txikienak. Gurasoak ere ur-

garriena. Emanaldiko memen-
torik hunkigarriena, ordea, za-
harrenek eman digute. Azken
koreografiarekin oilo-ipurdia
jarri digute; malkoak eta guzti
isuri ditugu.

Amaierako txalo zaparrada;
ikusleak asetu diren seinale.
Guk ere txalotu nahi dugu
egindako lana. Zorionak, be-
raz, dantzari guztiei egindako
lanagatik, baita emanaldia au-
rrera ateratzeko ezinbesteko
izan diren musikari eta irakas-
leei eta, nola ez, Anderri, egin-
dako esfortzuak fruitua eman
duelako. Zorionak!

Arratsaldeko 19:45ak. Kirol-
degia hustu da eta urduritasu-
nak amaitu. Hurrengo ema-
naldiaren zain gaude, orain.

Kritika
Danbolinen
dantza saioa
Iosu Lizarralde eta Mireia
atorrasagasti, ‘Harribil’ dantza
taldeko kideak

“etxea izateko nik nire amaren etxea
ere badut; (…) tabernara joaten
naizenean eta ardoa eskatzen
dudanean ordaindu egiten dut,
denek bezala.”

Unai Manterola, apaiza, Pergolan aldizkaria, 2010eko ekaina.

“erraustegiaren kalteak jendartean
argi ez badaude, zaila da atez atekoa
saltzea. Horregatik jaia. gai tristea da,
baina irri batekin erantzun dugu”

Egoitz Eizagirre, errausketaren aurkako taldeko kidea, Info
7 irratian, 2010eko ekainean..

‘‘

ahizparekin jostatzen
ekainaren 3an jaio zen irati G. de txabarri urrutia. egunak ziren ama idoiaren sabele-
tik noiz aterako zain zituela etxekoak denak, baina, batez ere, Maren ahizpa. Hiru kilo
pasatxoko neska ederra jaio denean, zaharrena handia sentitu da: muxu eta besarka-
da artean txikia itoko duela iruditzen zaie gurasoei. Hortxe dituzue biak argazkian,
zein baino zein ederrago.

HaNDiK eta HemeNDiK››

zO RiONaK!››OSpaKizuNa››

H
erriko hainbat dantza-
rik Zugarramurdiko
leizean egin zen Suga-

rranerdinikuskizun garaikide-
an hartu zuten parte ekaina-
ren 19an. Urteko egunik luzee-
naren bezperatan, sorgin
giroan, pertsonaia nagusi gisa
aritu ziren, eta bertan ikusle
izan zirenen ahotik jaso dugu
izan zuten arrakastaren berri.
Akelarrea eta euskal mitologia
ezin hobeto irudikatu omen zi-
tuzten eta primerako saioa es-
kaini omen zuten.

Ez da zutabe honetatik
Orioko dantzariak zoriontzen
ditugun lehen aldia; izan ere,
urtean zehar hainbat emanal-
di jendetsu antolatzen dituzte,
esaterako, Herribil eta pasa be-
rri den San Joan berdeko Sor-
gin Gaua.

Zorionak eta segi horrela!

Orioko
dantzari finei
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koako txapelketa irabazi ondo-
ren, Euskadiko txapeldun izan
ziren, olatu handi eta itsaso za-
karrean jokatutako estropada
irabazita.  Zumaia izan zuten
oriotarrek denboraldiko aur-
karirik gogorrena, baina txa-
pelketa honetatik kanpo gera-
tu zen, irteerako balizara bere
orduan agertu ez zelako.

Bestalde, kirol ontziak eros
zitzan, arraun elkarteari milioi
bat pezetako diru laguntza
ematea erabaki zen ekainaren
10ean udal-batzorde iraunko-
rrak egindako bileran.

Nobelatik zinemara
Idazle Elkarteko lehendakari
izateari utziko ziola adierazi
zuen Anjel Lertxundik maia-
tzaren 31n elkartearen egoi-
tzan egindako batzarrean. Joxe
Mari Velez de Mendizabalen
esku utzi zuen bi urtez berea
izan zuen kargua eta batzorde-

kide soil izatera
pasa zen, Txillar-
degi, Jose Joakin
Azurza, Krutwig,
Juan San Martin,
Bernardo Atxaga
eta Jon Kortaza-

rrekin batera.  Hamaseigarre-
nean aidanez nobela ardatz
hartuta egitera zihoazen filma
zuzentzeari buru-belarri ekin
behar zion udan. Orio, Arroa,
Ibañerrieta eta abarretan ibili
zen gidoiari jarraituz eszenak
filmatzen.

Eskolako kontuak
Ikasturtea bukatzeko bezpere-
tan jaialdiak eta eskurtsioak zi-
ren nagusi Zaragueta Herri Es-

Dema, arrauna, krosa,
aizkora… kirola jaun eta jabe

H
erri kirolak punta-
ren puntan zebil-
tzan duela 25 urte
gurean :  demak ,

apustuak… edonon eta edonoiz
ikus eta goza zitezkeen. Aian
ere sarri izaten ziren: Alkorte
baserriko Ramon Albenizek
eta Errotazarreko Jose Albi-
zuk, esaterako, 50.000 pezeta
jarri zituzten jokoan ekainaren
15ean. Ramon Albeniz eta iloba
zuen Luis Albenizen gidaritza-
pean aritutako behiak 41 plaza
eta 3 metro egin zituen Aiako
probalekuan, 22:00etan hasi-
ta. Albizuren idien txanda izan
zen atzetik. 590 kiloko harriari
tiraka, 35 plaza pasatxo egin zi-
tuen animaliak eta desafioa
galdu egin zuen.

Aizkoran ere aritu ziren ga-

rai hartan: kanako bi enbor zei-
nek azkarrago moztu apustua
egin zuten Usurbilgo Alkortak
eta Aiako Leon Albeniz Irun-
txiberrik ekainaren 16an. Aia-
rrak 3 minutuko aldea bazuen
ere, usurbildarra nagusitu zen
lehian; minutu eta erdiko aldea
atera zion honek. 

Arrauna
Trainerilletan fin ibili ziren
oriotarrak 1985. urtean. Gipuz-

kolan: hilaren 10ean hasita,
ikasketa bukaerako bidaia egin
zuten alde batetik –Lloret de
Maren izan ziren OHOko 8.
mailakoak, eta Xoxoten erdi zi-
klokoak–, eta  sanjuanak aitza-
kia hartuta, ikasturtea agurtze-
ko festa izan zuten, bestalde,
ekainaren 23an: meza egin zu-
ten 09:00etan, San Joan ermi-
tan bertan; kirol eta kultur
emanaldiekin segi zuten; eta

Arrasateko Auzolagun koope-
ratibak emandako bazkariare-
kin bukatu zuten eguna.

Sanpedroak
Hiru eguneko festa egitaraua
antolatu zuen Udalak Orioko
sanpedroetarako. Erraldoien
eta buruhandien kalejirarekin
hasi ziren herriko festak ekai-
naren 28an. Danborrada, txis-
tularien diana, artisau lanen
erakusketa, pailazoak, hainbat
kirol proba –kros herrikoia,
futbitoa, estropada, sokamu-
turra, karate  …–dantza saioa,
jokoak, antzerkia, musika…
izan ziren ekainaren 30ean, ur-
tebetez jaiak agurtu aurretik.

Duela 25 urte
1985eko ekaina

(1985)

Lierni Aramendi Arzallus,

Orion, ekainaren 17an.

Irene Cuenca Elvira, Orion,

ekaianaren 6an.

Iker Etxeberria Dominguez,

Orion, ekainaren 13an.

Luken San José Tamayo,

Orion, ekainaren 5ean.

Irati Gonzalez de Txabarri

Urrutia, Orion, ekainaren 3an.

Xabat Loidi Etxabe, Orion,

ekainaren 2an.

Daniel Alvarez Liron de Ro-

bles, Orion, maiatzaren 31n.

Aisha Alvarez Liron de Ro-

bles, Orion, maiatzaren 31n.

Lucia Alvarez Liron de Ro-

bles, Orion, maiatzaren 31n.

jaiOtaKOaK››

Jon Larrañaga Azkue eta

Idoia Lopez Perez, Orion,

ekainaren 19an.

Aloña Navas Aiestaran eta

Ismael Manzanedo Ugarte,

Orion,ekainaren 18an.

ezKONDutaKOaK››

Puri Zabalo Oiarzabal, 78

urte. Aian, ekainaren 9an.

HilDaKOaK››

Hamaseigarrenez
aidanezbere nobelan
oinarritutako filma
zuzentzeari ekin zion
Anjel Lertxundik uda
garaian

Ikasturtea bukatzeko
bezperetan, jaialdiak
eta eskurtsioak ziren
nagusi Zaragueta
Herri Eskolan

“Surflari amorratua naiz,
baina Mediterraneoan
ez dago olaturik”

miKel aRaNzabal 

Zenbat urte dira Oriotik joan zinela eta

zergatik joan zinen?

Mallorcan bost urte daramatzat, baina le-
henago ere alde batetik bestera ibilia naiz.
Udan irletara joaten nintzen hasiera bate-

Alex Baylin
Itsasgizona

an, yate kapitaina naizelako. Gero, Eivis-
san bi urte eman nituen eta, azkenik,  nes-
kalagunarekin Mallorcan finkatu nintzen.
Kapitain lana utzi eta enpresa txiki bat
sortu nuen sozio batekin.  
Zertan egiten duzu, bada, orain lan?

Palmako herritxo batean, ontzitegi txiki

bat erosi genuen eta zerbitzu nautikoak
eskaintzen ditugu.  Ontzien mantentze-
lanak eta konponketa-lanak egiten ditugu
eta finka bat ere badugu, ontziek negua pa-
satzeko. Udan itsasoko sorospen eta erres-
katatze lanetan ere aritzen gara eguneko
24 orduetan.  

Krisiak eragiten digu, baina pixkanaka
aurrera ateratzea lortzen ari gara.
Ume bat ere baduzu eta euskaraz egiten

omen diozu, gainera.

Asier du izena eta bi urte eta erdi ditu. Bi
hilabete zituela ezagutu zuen Orio eta or-
dutik ez dakit zenbat aldiz etorri ote den,
hamar edo hamabi…

Nik, ahal dudan neurrian, euskaraz egi-
ten diot; gure amak ere bai, bisitan etor-
tzen den bakoitzean, Mallorcako euskal-
etxean eskolak ematen dituzte… Baina zai-
la da euskaraz ondo ikastea, gaztelaniaz,
katalanez eta alemanez ere hitz egiten du
eta. Nire asmoa, gutxienez, euskal kultura
eta euskara ezagun egitea da.
Orain beste titulu bat eskuratzeko itzuli

zara.

Bai, itsasontzietako kapitain profesionala.
Lehendik ere kapitain titulua badut, baina
jende askok du titulua eta, azkenean, beste
bat altuagoa sortu dute. Hemen edo han bi
aste eman behar nituen, profesionalaren
lana egin ahal izateko, eskolak hartzen eta,
aukeran, nahiago dut hemen egon. Han,
gainera, bi urtetarako zerrenda dago.
Urtean zenbat aldiz etortzen zara Orio-

ra?

Iraileko bigarren asteburuan ez dut inoiz
hutsik egiten; Kontxako estropada sakra-
tua da niretzat. Gero, oporrak izaten ditu-
danean; normalean, urria aldera.  Kanpo-
an bizitzen ohitua nago, baina urteak au-
rrera joan ahala gero eta herrimin
handiagoa sumatzen dut. Palma Euskal
Herria baino merkeagoa da eta eguraldi
hobea izaten da, baina janaria ezin da kon-
paratu.
Amak ez al dizu janaririk eramaten?

Nola ez, bada. 400 litroko hozkailua dut
eta ama etortzen den bakoitzean osorik
betetzen du. Piper-beteak, haragia, baba-
rrunak… baina izoztutako janaria ez da
egin berria bezalakoa.
Janaria al da gehien faltan somatzen

duzuna?

Janaria… egia esatea nahi? Olatuak.  Zaha-
rra naiz, baina surflari amorratua eta Me-
diterraneoan ez dago olaturik.
Kanpoan bizi zaretenentzat derrigo-

rrezko galdera: asko aldatu al da Orio?

Bai, baina aldaketa orokorra da. Herri guz-
tiak ari dira aldatzen; eta denak okerrera.
Gaur egun Udalak diru-bilketa eta kudea-
keta enpresak dira, berentzat garrantzi-
tsuena gastatzea eta eraikitzea da eta hel-
buru nagusia ahazten dute: herritarren
ongizatea.

karkara

alex beti kanpoan ibili den horietakoa da eta oriora herriminak
jotzen duenean bakarrik etortzen da. Bost urte daramatza
Mallorcan bizitzen eta duen ogibideaz, semeaz, janariaz eta
afizioez hitz egin digu. 
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ekaina bukatu arte izango da Mamen Mari artistaren erakusketa ikusgai
Salatxo tabernan. kolorez eta formez gainezka dauden loreen hainbat
koadrorekin osatu du bilduma donostiarrak.
Sanpedroen ondoren, berriz, Iñaki edrosok jarriko du erakusketa. Umeen
argazkiak hartuko ditu ardatz. Bere atzetik Urtzi garmendia oriotarraren
txanda izango da, abuztuan.

Loreak uda garaian

Orio
Musika

Ekainaren 25ean, Oh Happy

Day! telebista saioan arituta-

ko Orioko Salatxo eta Malla-

biako Jasokunde eta Mendi-

bil abesbatzen emanaldia.

20:00etan, Ikastolako areto

berrian .

Busti zaitez eguna

Uztailaren 11n, ADEMGI el-

kartekoek esklerosi anizkoi-

tzaren inguruko informazioa

banatzeko eta kamisetak sal-

tzeko postua jarriko  dute.

10:00etatik 14:30era, Herriko

Plazan.

Irteera

Uztailaren 13tik 16ra, Murillo

de Gallegora –Aragoiko Piri-

neoak– irteera, abentura kiro-

lak egitera. Prezioa: 115 euro.

Baldintzak: DBHko ikasle iza-

tea eta igeri egiten jakitea.  Bi-

lera eguna: ekainaren 25ean,

18:00etan, Ametsa gaztele-

kuan. Izen ematea: Uztailaren

13an, 18:00etatik 20:00etara,

Ametsan.

Uztailaren 20an, Arcachon

Aqualandera irteera. Prezioa:

20 euro. Baldintzak: DBH bai-

no goragoko ikasle izatea eta

igeri egiten jakitea. Bilera egu-

na: ekainaren 25ean,

18:00etan, Ametsa gaztele-

kuan. Izen ematea: Uztailaren

13an, 18:00etatik 20:00etara,

Ametsan.

Bisiguaren Festa

Uztailaren 15etik 18ra, Bisi-

guren Festa. Otorduetako bat

dastatzeko 943 830904 tele-

fonoan egin behar dira erre-

serbak, 10:00etatik 13:00ak

arte eta 16:00etatik 18:00ak

arte (larunbata eta igandea

(18:00).
Orioko historia barkuan,

kirol-portutik: uztailaren 4an
(19:00), 11n (17:00), 26an
(18:00); eta abuztuaren 9an
(17:00), 16an (19:00), 23an
(17:00), eta 30ean (18:00).
Orio-Donostia-Orio

barkuan, kirol-portutik,
17:00etan: uztailaren 18an,
25ean; eta abuztuaren 8an,
15ean, 22an eta 29an.

Estropadak

Uztailaren 18an, nesken liga-
ko eta KAE1 ligako estropa-
dak, hondartza parean.
Abuztuaren  28an, TKE

ligako traineru estropadak:
Inmobiliaria Orio 19. ikurrina.
18:00etan, hondartza parean.

Traste zaharrak

Uztailaren 14an eta 28an, 
abuztuaren 11n eta 25ean eta
irailaren 15ean, altzari
zaharrak jasoko dituzte.
Bezperan utzi behar dira
edukiontzien ondoan.

Turismo bulegoa

Udan, egunero irekiko da
Orioko turismo bulegoa.
Astelehenetik larunbatera,
goizez (10:00-14:00) eta
arratsaldez (16:00-20:00);
igandetan, goizez bakarrik.

barne). Epea:  uztailaren 2a.

Prezioa: 45 euroko.

Zinea kalean

Filme guztiak 22:30ean

emango dira hondartzan.

Eguraldi txarrarekin, berriz,

Karela kiroldegian.

Uztailaren 10ean, Winkyren

zaldia.

Uztailaren 31n, Transfor-

mers, la venganza de los cai-

dos.

Abuztuaren 7an, Igelak eta

zapoak.

Abuztuaren 11n, Cazadores

de dragones.

Bisita gidatuak

Kayakarekin ibaian: uztaila-
ren 3an (18:00), 17an (18:00),
20an (11:00), 27an (16:00) eta
31n (17:00); eta abuztuaren
3an (10:00), 10ean (16:00),
14an (17:00), 17an (10:00), 24an
(16:00), 28an (17:00) eta 31n

aGeNDa››
Iragarkietarako txokoa. Iragarri nahi duzun hori telefonoz 
(943 83 15 27) zein e-postaz bidali dezakezu: karkara@karkara.com.
Merke asko, gainera, doako zerbitzua baita gurea.

la, 2 bainu gela, garajea…
629 680 410.  

Galdutakoak

Hondartza inguruan
haurren hartza itxurako
panpin arroxa bat galdu
da. Oso gustukoa du eta
norbaitek aurkituz gero
650 45 08 69ra deitu deza-
la, mesedez.

lan bila

Udan umeak zaintzeko
neska gaztea eskaintzen
da. Tf: 943 83 08 04.
Orion bizi den emaku-

me marokoarrak lana egin
nahiko luke etxeak edo lo-
kalak garbitzen, edade-
tuak zaintzen edo jatetxe
edo taberna bateko sukal-
dean laguntzaile moduan.
Garbiketa lanetan eskar-

mentua badu.  
Tf: 667 91 53 98.
Neska gazte eta 

arduratsua udan haurrak
zaintzeko. 
Tf: 658 22 55 62.
Edadetuak zainduko ni-

tuzke. Eskarmentua badut
eta erreferentziak ere bai.
Tf: 617 71 54 39.

Etxe bila

Orion alokatzeko pisu
bila nabil, urte osorako.
676 28 25 88 edo, lan or-
duetan 943 83 15 18 .

Salgai

2 gela handiko eta 2 
komunetako duplex be-
rria (2003koa) salgai, he-
rriaren erdialdean. Igogai-
lua eta trasteroa  ditu eta
oso argitsua da.  279.000
euro. Tf: 652 73 78 64.
Duplexa salgai Arrantza-

le kalean. Tf: 670 90 04 23.
Etxea salgai Goikokalen,

150.000 eurotan. 
Tf: 657 70 19 11.
Bigarren eskuko altza-

riak salgai, egoera onean. 
Tf: 610 81 80 79.
Etxea salgai Eusko 

Gudarin. Handia eta go-
xoa da eta ganbara ederra
ere badu. Tf: 639 20 27 64.

Alokatzeko

Pisua dut alokatzeko Ar-
mendigainen, Aian. 3 loge-

EKAINA / UZTAILA
25ean, Etxeberria.
26an eta 27an, Larrañaga.
28an, G. Artiñano.
29an, Mutiozabal.
30ean, Larrañaga.
1ean, Etxeberria.
2an, G. Artiñano.
3an eta 4an, Azaldegi.
5ean, Larrañaga.
6an, Mutiozabal.
7an, Etxeberria.
8an, G. Artiñano.
9an, Azaldegi.
10ean eta 11n, Etxeberria.
12an, Mutiozabal.

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

DONOSTIA-ZARAUTZ
Donostia 5:47 6:17 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:47 10:47 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:47 21:47

Aia-Orio 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 10:11 11:11 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 21:11 22:11

Zarautz 6:19 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20

ZARAUTZ-DONOSTIA
Zarautz 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 10:08 11:08 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:0817:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:09 21:09 22:09 22:38

Aia-Orio 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 10:15 11:15 12:15 12:4513:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:41 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15 22:45

Donostia 6:39 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugitu.com

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA
25 04:20 eta 16:38 10:30 eta 22:50
26 05:05 eta 17:19 11:14 eta 23:30
27 05:46 eta 17:57 11:54 eta _____
28 06:24 eta 18:32 00:07 eta 12:31
29 07:00 eta 19:05 00:43 eta 12:36
30 07:34 eta 19:38 01:16 eta 13:09
01 08:08 eta 20:10 01:49 eta 11:42
02 08:42 eta 20:45 02:23 eta 14:17
03 09:20 eta 21:26 03:00 eta 15:26
04 10:04 eta 22:17 03:43 eta 16:15
05 10:58 eta 23:22 04:35 eta 17:11
06 12:02 eta _____ 05:40 eta 18:20
07 00:37 eta 13:11 06:54 eta 19:30
08 01:49 eta 14:15 08:03 eta 20:33
09 02:52 eta 15:11 09:03 eta 21:27

laNeGuNetaN

DONOSTIA-ZARAUTZ
Donostia 6:55 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:40 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:40 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:15 21:00 22:15

Orio 7:25 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:50 21:35 22:50

Zarautz 7:35 8:25 8:55 9:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 19:55 20:25 21:00 21:45 23:05

ZARAUTZ-DONOSTIA
Zarautz 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:20 9:45 10:45 11:45 12:45 13:20 13:45 14:20 14:45 15:20 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:15

Orio 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:30 9:55 10:30 10:55 11:55 12:55 13:30 13:55 14:30 14:55 15:30 15:55 16:30 16:55 17:55 18:55 19:30 19:55 20:55 21:25

Donostia 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:10 10:30 11:10 11:30 12:30 13:30 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:30 19:30 20:15 20:30 21:30 22:00

Lanegunetan,  grisez dauden orduetako autobusak pasatzen dira Urbiletik. 

aStebuRuetaN

DONOSTIA-ZARAUTZ
Donostia 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 22:30

Orio 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:05

Zarautz 8:45 8:45 9:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:15

ZARAUTZ-DONOSTIA
Zarautz 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45

Orio 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55

Donostia 7:30 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

Asteburuetan, autobus guztiak pasatzen dira Urbiletik. Grisez dauden orduak larunbatetako (lanegunak) zerbitzuei bakarrik dagozkie.

Aia eta Orio arteko autobus zerbitzua Landabusek darama. Zerbitzuei buruzko informazioa lortzeko zenbait bide daude: www.landabus.com , Tf. 943 240114 sms-a 5280 zenbakira

autObuS  ORDuteGiaK››

tReN  ORDuteGiaK››

itSaSOa››azOKa››

zaiNtzaKO bOtiKaK››
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