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eGOitz eizAGiRRe  (dOinua: ESpainian BEHEra)

1
Presoen etxekoak,
presoen lagunak,
askotan haiek dira
ahazten ditugunak.
Gaur ere zenbat dira
bisitara junak?
Errepide arrotzen
kurba ezagunak,
zuzenduko al ditu
gure elkartasunak?

2
Nahiz ta aldatu diren
lehengo molde zaharrak,
Lehengo puntu berean
hor darrai izarrak.
Nahiz ta batzuk kanpotik
nazkatu baztarrak,
Biltzen baldin bagaitu
helburu bakarrak,
noizbait izango gera
berriro naparrak. 
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Ez naiz ez politikari 
ez politikazale
Egia esan behar badut, ez naiz ez politi-
kari ezta politikazale ere. Baina, urteak
aurrera doazen eta heldu bihurtzen ari
naizen heinean, gai batzuen aurrean in-
teresa piztu zait. Egunero jende ugari
eta desberdinekin egoten naiz harrema-
netan. Egun batean, horietako batekin
hizketan ari nintzela, komentatu zidan,
hauteskundeak gainean genituela eta le-
geak onartutako bozkatzeko eskubide
hori aprobetxatu beharra zegoela. Nire
bizitzan lehenengo aldiz –33 urte ditut–,
buruarekin bozkatu dut. Gure herria-
rentzat onuragarri izango den alkate bat
–pertsona–bozkatu dut. Iritsi zen egun
hori, eta herritar gehienek alkate bera
aukeratu zuten. Orain hasten da saltsa,
herriak aukeratu du eta, alderdien paktu
eta bozekin, alkatea ordeztu digute. Zer-
tarako eskatzen digute herritarroi boz-
katu eta aukeratzeko, gero hautatutako
pertsona baztertu eta herriaren hitza
errespetatu behar ez bada? Herritar bat. 

Orainen arrazoiak

Ekainaren 11ko plenoan Udalbatza osa-
tu zen eta datozen lau urteetarako alka-
tea aukeratu behar genuen, hauteskun-
deek utzi duten indar banaketa kontuan
hartuta.
Ordezkaritza lortu duten beste bi al-

derdiekin –EAJrekin eta Bildurekin–
hainbat bileratan elkartu gara, eta Orain
jaio zenetik aldarrikatu dugun mezu
bera eman diegu biei: oriotarron ahotsa
entzuna izatea bermatu nahi dugu. Hori
lortzeko, elkarlanean arituko den Udal
parte-hartzailea beharrezkoa da.
Bilera horietan, gure programan aipa-

tzen ditugun elkarlana eta partaidetza
aurrera eramateko, Orainek bi printzi-
pio bultzatu ditu:
1. Udal-talde guztien arteko arduren

banaketan parekotasuna.
2. Austeritatea. Bizi dugun garai hone-

tan beharrezko ikusten dugu politika-
rien soldatak aztertzea.
Beñat Solaberrietak baldintza horiek

gauzatzeko prestutasun handiagoa azal-
du duela ondorioztatu genuen. Horre-
gatik eman genizkion gure bi botoak al-
kate izateko.
Hori esanda, argi utzi nahi dugu ez ga-

rela Bilduren eskutik joango. Gaiak ba-
naka aztertuko ditugu eta unean uneko
erabakiak hartuko. Datorren legealdian
elkarlanean aritu nahi dugu proiektu
guztietan, bai Bildurekin bai EAJrekin.
Guztiok ditugu ideia eta ekarpen ga-

rrantzitsuak, eta guztion artean lortuko

Gobernuan ala oposizioan, lanerako
prest dago gure taldea, estropada hasi
besterik ez da egin eta, nahiz eta batzuk
ziaboga estriborretik hartu eta hamaika
kandela piztu, jakina da herria gure alde
ari dela arraunean eta horren adibide
dira 1.268 bozka.
Erantzukizunez jokatuko dugu eta

merezi duen errespetua erakutsiko dio-
gu Orioko herriari. Eskerrik asko zuen
babesagatik. Orioko EAJ.

Saguentzako pozoina
jartzen ari den horri

Salaketa bat egin nahi nuke:
Hondartza inguruko garbitzailea naiz

eta, ekainaren 4an, garbiketa lanekin
hasi ginenetik, bederatzi poltsa aurkitu
ditugu saguentzako pozoinarekin ingu-
ru haietan.  
Beraz, jakinarazi nahi diot Orioko he-

rriari badugula pertsona maltzurren
bat, haur-parkean, batere ajolarik gabe,
horrelako poltsak jartzen dituena.
Nahiko amorratuta nago eta ez dakigu

kontu horri buelta emateko zer egin,
baina espero dut pertsona maltzur hori
harrapatzea.
Horrela ari denari zera esan nahi diot:

Hi, argi ibili! Eroriko haiz eta, nire as-
moa, harrapatuz gero, zigorrik handiena
jartzea da. Herritar bat. 

Mila esker guztioi

Bat, bi, hiru, lau, zazpi, … hogeita bat, ho-
geita hiru, hogeita lau, hogeita bost, ho-
geita bost urte! Altxerriko hormetako
hartzaren hasperen bat baino ez. Ins-
tante labur bat musikaren historian. Bi-
zitza osoa Danbolin Musika Eskolaren-
tzat.Bizitza osoa zuen ametsak musikaz
jazten.
Ospakizun berezia izan zen larunba-

tekoa.  Herritar askok parte hartu zuten;
haur, gazte zein heldu, denok izan baiki-
nen partaide. Gai izan ginen, lotsak alde
batera utzi, taula gainera igo eta musika-
rekin gozatzeko. 
Beraz, esker oneko loreak banatzea

besterik ez zaigu geratzen: lili eder bana
musika eskolaren historia abiatu zute-
nei; larrosa sorta eder bat, urtetan bere
laguntza eman digun Udalari; krabelin
gorri bana musika eskolan 25 urte haue-
tan ibilitako ikasle guztiei; bitxilore zuri
bana beren gurasoei ere; nartziso hori
bana musika eskolan lan egin duen ira-
kasle orori.
Milaka esker, larunbateko amets hori

egia bihurtzen lagundu diguzuen guz-
tioi. Danbolin musika eskola.

ditugu emaitzarik onenak. Hiru talde
izango gara Udalean, eta hiruron eran-
tzukizuna da Orioren ongizatea. Ekin
diezaiogun lanari arduraz eta errespe-
tuz. Orain. 

Orain bildu dira

Orioko herritarrek EAJri emandako ba-
besa maiatzaren 22an handia izan zen.
Hain zuzen ere, 1.268 bozka eta, ondo-
rioz, 6 zinegotzi lortu zituen, bigarren al-
derdia baino 230 bozka eta zinegotzi bat
gehiago. Gainera, EAJ izan da 2007tik
hona igoera handiena izan duen alder-
dia, ia %50.
Bilduk behin eta berriz esan du ez due-

la ulertuko EAJk beste alderdiekin pak-
tua egitea haiek kentzeko, edota besteen
bozka jasotzea ez dela kasualitatea izan-
go eta, jakina, Bilduk beti errespetatuko
duela alderdirik bozkatuena. Eta zer
egin dute? Bada horixe bera, herritarren
nahiari muzin egin eta alderdi bozkatue-
nari alkatetza kendu.
Orain plataforma apolitikoak,berriz,

lehendabiziko erabakia hartu behar, eta
legealdian hartuko duen erabaki politi-
koena hartu du. Gehien bozkatua izan
den alderdiari alkatetza kentzea. Eske-
rrak apolitikoak diren!
Demokraziaren historian Orion inoiz

gertatu ez dena ikusi genuen larunbate-
an udaletxeko bilkuran; hain zuzen ere,
alderdi bozkatuenari alkatetza kentzea.
Inork imajina al dezake zer gertatuko li-
tzatekeen EAJri gertatu bezala beste
bati alkatetza kendu izan baliote?
Dena den, eskerrak eman nahi dizki-

zuegu larunbatean udaletxera EAJri ba-
besa ematera hurbildu zineten guztiei.
Han egon zineten errespetu guztiz eta
duintasun handiarekin.  Ikasgai ederra
eman zenioten errespetua galdu izan
duten hainbat eta hainbati. 
Bai Bildukoak eta bai Orainekoak ere

erakutsi dute boterera iristea zutela hel-
buru bakarra, eta berdin zitzaiela herri-
tarrek esandakoa. Beti leporatu izan
diote EAJri boterean egoteagatik edozer
egiten duela, eta hara, kasualitatea! Le-
hendakaritza lortzeko PSOE eta PP al-
derdiek eginikoaren kopia. Helburu
bera EAJ eta alkatea gobernutik
kentzea.

Elkarren errespetua, herriaren boron-
datea kontuan eduki, herriari hitza
eman...a ze hitz ederrak lehen diskur-
tsoan esateko! Baina hitz hutsak , Orioko
herriaren borondatea baztertu baitute.
Oriotarrak minduta daude, eta hala jaki-
narazi digute. Herriaren borondatearen
aurka joatea ez da erarik aproposena le-
gealdi bat hasteko.
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ORiOKO KONtuAK

Beñat Solaberrieta da Orioko alkate
berria, Bildu eta Orainen botoei esker

Udaletxeko pleno aretoa jendez lepo zela
hasi zen udalbatza berria eratzeko bilku-
ra. Goizeko 8:30ean hastekoa bazen ere,
10 minutu inguru atzeratu zen ekitaldia.
Adin-mahaia eratzea izan zen lehen

lana, zinegotzi gazteenak, Ekiñe Saiza-
rrek –23 urte, Bildu–, zinegotzi zaharre-
nak,  Bixente Lasak –57 urte, Bildu, ma-
hai burua–eta Orioko Udaleko idazkari
Jon Karrerak osatutakoa .
Atzetik udalbatza eratu zen, eta ba-

nan-banan zin egin zuten kargua zinego-
tziek: Jon Redondo, Noemi Ostolaza,
Angel Del Hoyo, Lourdes Salsamendi,
Eugenio Cotado, Elena Etxeberria –ho-
riek 6ak EAJkoak–, Beñat Solaberrieta,
Jon Agirresarobe, Ekiñe Saizar, Bixente
Lasa, Amaia Dorronsoro –Bildukoak
5ak–, Miriam Uranga eta Jokin Izagirre
–Orain plataformakoak biak–.

Bozketa
Behin zin eginda, bozketa zuzendu zuen
Jon Karrera idazkariak. Horretarako,

botoa sekretua izan zen. Behin bozketa
eginda, bezperan Orainek prentsaurre-
koan esandakoa bete zen. EAJko alkate-
gai Jon Redondok 6 boto bereganatu zi-
tuen eta Bilduren hautagai Beñat Sola-
berrietak 7. Horrenbestez, Solaberrietak
jaso zuen alkateari dagokion aginte-ma-
kila, Jon Redondo ordura arteko alkate-
aren eskutik.
Makila jaso ondoren, hitz batzuk esan

zizkien Beñat Solaberrietak bertaratu-
rakoei.

Alkatearen hitzak
Jon Redondoren zoriontzeko hitzak en-
tzun eta, makila hartuta, Solaberrietak
testu bat irakurri zuen.
Bertan, lana ardura osoz eta konpromi-

sozhartzen duela esan zuen, eta errespe-
tuaizango duela herritarrekiko, beste zi-
negotziekiko eta udaleko langileekiko.
Aurreko urteetan egindako lana ere
errespetatukoduela esan zuen. Herriak
Udalaren kudeaketa saritu duelagehitu

zuen segidan,baina herritarrek lana egi-
teko moduetan aldaketaren beharra da-
goela ere argi utzi dute,gaineratu zuen.
Guztientzat eta guztiekinegingo duela
lan esan zuen, eta herritarrek hitza, era-
bakia eta parte hartzea izango dute he-
rria nolakoa izatea nahi duten erabaki-
tzeko. Guztientzat Udaleko ateak zabalik
izango direla esan, eta bukatu zuen hi-
tzaldi laburra Orioko alkate berriak.

Orainen prentsaurrekoa
Orain herri plataformak, udalbatza osa-
tu bezperan, ekainaren 10ean eman
zuen jakitera alkatea aukeratzeko nori
emango zioten botoa. Beñat Solaberrie-
taren aldeko apustua egingo zutela esan
eta gero, bi puntu garrantzitsu izan zirela
bozka hori ematera bultzatu zutenak
gaineratu zuten. Bata, parekotasuna zela
esan zuten, udal-talde guztien arteko ar-
dura banaketan parekotasuna bultzatu
dugu. Bestea, austeritate printzipioa.
Bizi dugun garai honetan beharrezko
ikusten dugu politikarien soldatak azter-
tzea. Haien ustez, aurreko guztia bete-
tzeko, Beñat Solaberrieta azaldu da pres-
tuago eta horregatik bozkatu zuten alka-
te izateko.

Beñat Solaberrietak, alkate izendatu berritan, hitza hartu zuen eta jendeari zuzendu zitzaion. KARKARA

Ekainaren 10ean, prentsaurrekoan, eman zuen jakitera Orain
plataformak Beñat Solaberrieta aukeratuko zuela ekainaren 11ko
bilkuran datozen lau urteetan Orioko alkate izateko
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220 haur izango dira udalekuetan
Txurrumuskirekin uztailean 

Herriko txikienen udako oporrekin ba-
tera udaleku irekiak jarri ohi dituzte
abian eta, aurten, uztailaren 4an hasi eta
29ra bitartean ibiliko dira jolasean. 220
ume izango dira guztira eta begiraleak,
berriz, 22. Txurrumuskikoak harrituta
daude kopuruarekin: Iaz 150 haur izan
ziren eta 16 begirale; beraz, salto handia
izan da eta horrek sorpresaz harrapatu
gaitu. 

3 eta 10 urte bitarteko haurrak hiru tal-
detan banatuko dituzte eta bakoitzak
bere eginkizunak izango ditu: txikien tal-
dean, 70 haur eta 7 begirale izango dira;
erdikoan, 95 haur eta 9 begirale; eta han-
dienean 55 haur eta 5 begirale. 

Goizez ibiliko dira umeak udalekuetan
09:00etatik 10:00etara bitartekoa izan-
go da harrera ordua eta irten, berriz,
12:30etik 13:00etara artean irtengo dira.

Beste urte batzuetan izan duten harre-
ra ona ikusita, errepikatu egingo dituzte
hainbat jarduera: Korrika eguna, uraren
eguna, margolari eguna, barraken egu-
na... eta, horiez gain, beste makina bat
joko eta jolas egingo dituzte, eta baita ir-
teera bat ere.

Arropa zaharra
Txurrumuskitik eskaera berezia ere egin
nahi diete oriotarrei: udalekuetan mozo-
rrotu ahal izateko arropa zaharrak behar
dituzte; beraz, etxean soberan izanez
gero,  udalekuetako egunetan Ikastolako
pergolara ekartzea eskertuko dute. 

Iaz baino 70 haur gehiagok eman du izena aurten udaleku irekietarako. KARKARA

Goizez ibiliko dira 3 eta 10 urte bitarteko neska-mutilak, taldetan
banatuta, begiraleekin, eta beste urte batzuetan udaleku irekietan
egin izan dituzten ekintza eta jolas bertsuetan arituko dira  

LABUR

Odol emaileak
Ekainaren 27an anbulatorioan
Odol emaileen elkartekoek esan dute as-

telehenean, ekainaren 27an, odol atera-

tzea izango dela anbulatorioan 18:30etik

20:30era eta eskertuko luketela herrita-

rrak joatea. Gainera, adierazi dute udan

jaitsi egiten dela odol emaileen kopurua

eta odol premia, berriz, handitu, auto istri-

puak ugaritzen direlako oporretan, eta

herritarrak kanpoan izaten direlako. 

Txu-txu trena
Asteartean jarriko dute martxan
Aurtengo udan ere txu-txu trena izango

da Orioko Udalaren eta Arkupe merkata-

rien elkartearen eskutik. Ekainaren 28an

jarriko da zerbitzua martxan eta abuztua-

ren bukaeran amaituko da. Prezioa iazko

bera izango da: 0,50 euro joan-etorria.

Turismo bulegoan, kanpinean eta herriko

zenbait dendatan egongo dira salgai txar-

telak. Bestalde, Arkupe merkatari elkarte-

ak iaz hasitako bideari jarraituz, aurtengo

udan ere kontzertuak antolatzeko asmoa

du. Horrez, gain, abuztuko azken astebu-

ruan stock azoka ere egingo dute. 

Euskara
Erabilerak gora egin du
Udaleko Euskara Zerbitzuak bi urtetik

behin egiten du kalean euskararen erabi-

lera zenbatekoa den jakiteko neurketa.

Ekainaren lehen astean egin zen, eta datu

onak eman ditu, 2009koekin konparatu-

ta. 4.000 lagunen jarduna neurtu dute

eta datuak hiztunen adinaren arabera

sailkatu. Haur (%93,52) eta gazteen

(%90,02) hizketaldietan erabiltzen da

euskara gehien. Helduek gutxiago erabil-

tzen dute euskara kalean: %61,19; eta, 65

urtetik gorakoek, helduek baino gehiago:

%77,24.
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Etxeluze gaztetxearen urteurrena
ospatuko dute uztailaren 1ean eta 2an

Urtebete pasa da herriko gazteek Etxelu-
ze eraikina okupatu eta han gaztetxea ja-
rri zutenetik. Urteurren hori gogoratze-
ko, jai giroko ospakizunak egingo dituzte
uztailaren 1ean eta 2an eta gaztetxetik
herritarrak gonbidatu nahi dituzte ur-
teurreneko ekitaldietara: astebete falta
zait urte bat betetzeko, beraz, denok gon-
bidaturik zaudete nire txokolatadara,
esan dute gaztetxeko kideek hitz horiek
gaztetxearen beraren ahotan jarrita.
Lehen hilabeteak gaur egun gaztetxe-

aren bueltan dabiltzanek bat egiteko ba-
liatu zituzten eta, gero, urtebeteko ibilbi-
deak elkarrekin gauza asko egiteko eta
ikasteko aukera eman die: poesia bidez
idatzi, baratzaren bidez naturarekin bizi,
musika asko ezagutu eta mota guztiak
errespetatzen ikasi…

Eraikina
Gazteei, bat eginda lanean aritu arren,
Etxeluze eraikinak berak eman dizkie
nahikoa arazo eta izan dituzte okupatu-
tako etxe horretan jarraitzeko trabak.
Helduek bizi duzue gaur egungo etxebizi-
tzen egoera eta nik ere, ume naizen arren,
izan ditut oztopotxoak nire etxean jarrai-
tzeko. Hala ere, badirudi, oraingo hone-
tan, haizea alde dudala eta hemen gera
naitekeela gutxienez eskolan hasi arte.
Gainera, lehen ez  bezala, eraikina or-

denantza barruan sartuta dago eta hori
aurrera bidean pausu garrantzitsua dela
uste dute.

Gaztetxetik jakinarazi dutenez, ozto-
poak oztopo, negoziazioak bide onetik
doaz: alde guztiak akordio batetara iriste-
ko bidean gaude. Bide horretan Udalean
ordezkaritza duten alderdi politikoei bi-
lera baterako deia egin zieten eta aste ho-
netan izan dute lehen bilera hori, gazte-
txera bertaratu ziren Bilduko eta Orai-
neko ordezkariekin. 
Bileran, beste hainbaten artean, Etxe-

luze eraikina bera izan zuten gai nagusi.

Oraindik ezer zehaztu gabe badago ere,
Etxeluze erosteko asmoa jarri zuten ma-
hai gainean, eta horretarako, jabearekin
hitz egin beharko dute eraikinaren egoe-
raz, berritzeko egin beharreko lanez, eta
prezioaz, besteak beste. Aurrerantzean
ere, ordezkari politikoekin batzartuko
dira gaztetxearen gaiaz hitz egiteko.

Trikitixa eta batukada
Etxea bai, baina gazteek hainbat ekintza-
tarako baliatzen dute etxe hori eta lehen
urteurreneko festa ez ezik, badaude gaz-
tetxean beste hainbat hitzordu aipatzea
merezi dutenak: herriko trikitilariek as-
telehenetan, 19:00etan izaten dute hi-
tzordua eta batukada ikastaroa ere abian
da gaztetxe asanbladak eta batukada tal-
deak elkarlanean antolatuta, astearte eta
ostegunetan izaten da 20:00etan. Bes-
talde, frontenis txapelketa ere antolatu
dute gaztetxekoek pilota elkartekoekin
elkarlanean.
Gaztetxekoek Tuenti eta Facebook

sare sozialak ere baliatzen dituzte eta
gaztetxea.orio@gmail.com helbidera
iradokizunak bidaliz gero, gustura jaso-

Asteartetan entseatzen dute batukadakoek, antolatu duten ikastaroan . KARKARA

Gaztetxean lehen urtean barrena egindako ekintzen argazkiak erakutsiko dituzte Etxeluzen eta bazkaria
eta kontzertuak ere antolatu dituzte, beste gauza batzuen artean

Lehen ez bezala eraikina
ordenantza barruan dago eta
negoziazioak bide onetik
doaz. Erosteko aukera ere
aztertzen ari dira.

Uztailak 1,  ostirala
19:00Ate irekiak. Urte osoko argazkie-
kin egindako bideoa eta luntxa
23:00 Kontzertuak: Isuosasiia 

Jon Tatxon
Uztailak 2, larunbata
10:30Altxorraren bila
14:30 Bazkaria 
Txartelak: Aterpe

Baraka 
Errusta

Ondoren     Twisterra
Murala margotzea
Bonbo-tronpeta poteoa

23:00Kontzertua: Power flip
Fly shit 
R

EGITARAUA

ko dituzte. Beren esanetan, noizbait
bihurri samar portatu banaiz, barkame-
na eskatzen dizuet eta, hanka-sartzeeta-
tik ikasiz saiatuko naiz txintxo-txintxo
portatzen.
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Aitor Matxainek eta Juanjo Polok
irabazi dute berriz pala txapelketa

Ekainaren 11n, arratsaldez, jokatu zituz-
ten herriko gomazko pala txapelketako
finalak eta, bigarren edizioan, iazko ira-
bazleek, Aitor Matxainek eta Juanjo Po-
lok, berriz ere jantzi zuten txapela. Txa-
pelketako azken partidek bizitasuna
ekarri zuten frontoira, ikusgarriak izan
baitziren. Lehenengoan, lehia oso pare-
katua izan zen; bigarrenean, aldiz, joka-
lariei tentsioa nabaritu zitzaien.

Pala txapelketa herrikoia izan arren,
finalean lehia kutsua nabarmena izan
zen eta gogor jokatu zuten guztiek; lehen
bi postuetarako aritu zirenek ez ezik, hi-
rugarren eta laugarrenerako partida jo-
katu zutenak ere gogotik saiatu ziren. 
Lehenengo partida Luis Erkiziak eta

Joxe Mari Erkiziak  irabazi zuten (30-27)
Ritxi Uzkudun eta Garikoitz Erkiziaren
aurka. Hasieran, aurretik izan zen Uzku-

dun-Erkizia bikotea, abantaila handia-
rekin; baina nerbio, neke edo tentsioa-
ren eraginez, bukaeran irabazle izan zi-
renak pixkanaka gorantz joan ziren eta
aurrea hartzea lortu zuten. Atzean, lehia
gogorra izan zen eta, aurrean, arriska-
tzen hasi zen Luis Erkizia. Hasierako
gehienak ez zitzaizkien berdean sartu,
baina beste bikotea, abantailaren eragi-
nez lasaitu egin zela ikusita, ongi mugi-
tzen jakin zuten. Luis Erkiziak azken
tanto oso onak egin zituen, eta Joxe Ma-
rik atzera gogor jotzen asmatu zuen.

Finala
Aitor Matxainek eta Juanjo Polok erraz
dominatu zuten finaleko partida. Unai
Illarramendik eta Ibon Berasaluzek ha-
sieran oso ondo eutsi zieten arren, ez zu-
ten ohiko maila eman. Hala ere, antola-
tzaileen esanetan, aurkari gogorrak dira.
Polo indartsu agertu zen eta atzeko zulo-
an eduki zuen ia partida guztian Berasa-
luze. Matxainek, berriz, pilota aurrean
jotzean, bi aurkarien artean espazioak
ireki zituen, oriotarren kaltera. Partida
30-13 bukatu zen. Txapeldunek esan
dute, hurrengo urtean, txapelketari sal-
tsa pixka bat jartzeko, beste bikotekide
banarekin aurkeztuko direla.

Frontenis txapelketa
Bestalde, Pilota elkarteak eta gaztetxeak
antolatuta, frontenis txapelketa izango
da uztailaren bigarren astetik aurrera. 15
urtetik gorakoentzat izango da, eta parte
hartu nahi dutenek ekainaren 24a baino
lehen eman behar dute izena kiroldegian
edo Baraka, Errusta zein Aterpe taber-
netan eta 10 euro ordaindu.Matxain eta Polo irabazleek beste bikotekide banarekin arituko omen dira datorren urtean. KARKARA

Unai Illarramendik eta Ibon Berasaluzek ez zuten finalean erakutsi
txapelketan emandako maila, eta Matxain eta Polo aise nagusitu
ziren, hasiera-hasieratik aurrea hartuta

LABUR

Judoa
Blancok urrea Munduko Kopan
Oiana Blanco judokak urrezko domina

lortu zuen Munduko Kopako Espainiako

proban, Madrilen, 48 kilotik beherako ka-

tegorian. Hiru borroka irabazi eta finalean

Shugen Wu txinatarra izan zuen aurrez

aurre, eta hari epaileek jarritako zigorrak

baliatu zituen urrezko domina lortzeko.

Lisboan, World Cupean bosgarren egin

zuen eta asteburu honetan Sao Paulon,

Brasilen, Grand Prixa jokatuko du. 

Arrauna
Lehen estropada bertan behera
Bordelen zen jokatzekoa San Miguel Liga-

ko lehen estropada, baina lehen bi txan-

dak jokatu eta Castro, San Juan, Orio eta

Urdaibairen txanda iritsi zenean, Garona

ibaiaren uraren indarragatik, ez jokatze-

ko erabakia hartu zuten. Aulki mugikorre-

an, haizea dezentekoa izan arren, fin aritu

ziren etxeko arraunlariak Euskadiko txa-

pelketan, Legution. Urrea eskuratu zuten

skull bikoitzean infantil mutilek, lauko

skullean infantil neskek, zortziko jubeni-

lak eta skiffean beteranoak. Zilarrezko

beste lau domina ere etorri ziren Oriora.

Futbola
Kadete mutilak ohorezko mailan
Denboraldia emaitza ezin hobearekin bu-

katu dute Orioko Futbol Taldeko kadete

kategoriako mutilek; izan ere, ohorezko

mailarako igoera lortu dute. Igoera fase-

ko etxeko partida irabazi eta kanpokoa

galdu egin zituzten. Orion jokatu zuten le-

henengoa, Urola taldearen aurka, eta 2-0

irabazi zuten. Itzulerako partida –Zuma-

rragako Argixao zelaian jokatu zuten– or-

dea, 3-2 galdu zuten. Hala ere, denboraldi

polita egin eta Clemente eta Luis Clemen-

te Fernandezen mutilak ohorezko mailan

arituko dira hurrengo denboraldian.
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“Orion jokatzen dugu eta
polita litzateke aukera
horrekin jarraitzea”

IKER GURRUTXAGA

Gipuzkoako selekzioan aritu dira bi jo-
kalari horiek dagoeneko. Probintzien ar-
teko txapelketetan jokatzeko hainbat
entrenamendu ordu eginak dituzte. Sa-
rak badaki Euskadirekin entrenatzea zer

Sara Iparragirre eta Elena Zaldua
Saskibaloi jokalariak

den, baina Elenarentzat berria izango
da. Campusesaten zaien kontzentrazio
banatara joango dira biak uda hasieran.
Saskibaloiari buruz aritu gara haiekin.
Zerk bultzatu zaituzte kirol honetara?
Elena: Futbolean txarragoa izateak…
kar, kar. Ez, bada, ez dakit arrazoia zein

izan zen zehatz-mehatz. Probatu nituen
kiroletatik saskibaloia gustatu zitzaidan
gehien, eta lagunak ere bera aukeratu
izanak erabakian lagundu zuen.
Sara: Nik zalantza asko izan nituen.

Azken unera arte ez nuen erabakirik
hartu. Baina, etxekoek eta lagunek kon-
bentzitu eta, gustukoa nuenez, hemen
sartu nintzen. 
Selekzioaren lehen deia jaso zenutene-
an, zer sentitu zenuten?
S: Arraroa egin zitzaidan.Gipuzkoa guz-
titik oriotar bat aukeratu izanak harritu
egiten zaitu.
E: Ez nuen sinetsi.  Bakarrik zoaz hara.
Besteak beren artean ezagutzen dira,
baina gu bakarrik joan ginen. 
S: Easo eta Iraurgi klubetako jendea joa-
ten da gehien bat, eta gu ginen arraroak.
Entrenamenduen maila altua al da?
E: Entrenamenduak teknikoak izaten
dira. Ez dira asko nekatzekoak, norbera-
ren teknika hobetzekoak baizik.
S: Lagunak eginez ikasi eta dibertitzea
da hango entrenamenduen helburua. 
Taldean azkar integratu al zineten?
E: Azpeitiarren lagun egin nintzen segi-
tuan, Easokoekin ere ongi moldatu nin-
tzen arren.
S: Hori da, ni ere azpeitiarrekin moldatu
naiz hobeto. Gero badaude beren burua
munduko jokalari onenaren pare jar-
tzen dutenak, eta horiekin ez naiz ongi
konpondu. Handiuste gehiegi dute, bes-
te aldagela batean aldatzerainokoa.
Campuserako Euskadiren deiak zer
sortu dizue?
E: Nik, hasieran, uste nuen Gipuzkoara-
ko egin zigutela deia, baina gero jakin
nuen Euskadikoek deitu zutela. Gogoz
hartuko dut, baina ez naiz itsutuko. Au-
rrera egiten badut, ongi; eta, bestela ere,
pozik.
S: Elena, behintzat, Zarauzko lagunekin
doa; ni bakarrik. Dena den, pozik joango
naiz bertako kontzentraziora.
Zein hizkuntza erabiltzen dute bertan?
E: Ni orain arte Gipuzkoakoan izan naiz,
eta gaztelera erabiltzen da. 
S: Euskadikoan ere bai. Ni, azpeitiarre-
kin batera, galduta ibiltzen nintzen ho-
rren ondorioz.
E: Ni hizkuntzarekin baino, arbeleko es-
plikazioekin galtzen naiz… kar, kar.
Urte luzez jokatzeko asmoz, ezta?
E: Zalantzarik gabe. Asko gustatzen zai-
dan kirola da eta bertan jarraitzeko in-
tentzio guztia dut. Gainera, herrian ber-
tan jokatzen dugunez, aukera honekin
jarraitzea polita litzateke.
S: Hori da, ahal dela Orion jokatzen ja-
rraitzea oso ona da guretzat.  Baina au-
kera hori bukatuz gero, ez nintzateke be-
soak gurutzatuta geratuko. Beste non-
baiten jarraituko nuke jokatzen.

karkara

12 urte ditu Sarak –13, azaroan– eta 15 beteko ditu udan Elenak.
Saskibaloiak lotzen ditu bi neska horiek, eta aurtengo udan,
Euskadiko Saskibaloi Federazioak deituta, campus batean arituko
dira: Sara infantiletan eta Elena kadeteetan
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Aiako berri

“Trikitixak beti izan du
dagokion eremua, baina
ez da geldi egoten”

PAT COWIE 

1991n egin zuten aurreneko diskoa eta
elkarrekin jorratutako 20 urteko bidean
beste bost kaleratu zituzten. Horiekin
guztiekin etorri izan dira Aristerrazura.
Oraingoan,Gezurra ez da egia disko egin
berria  ere ekarri dute.

Zer du berritik Gezurra ez da egiadisko-
ak? 
Beloki: Polka sartu dugu. Lehen rantxe-
rak, tex-mex, cajun, kunbia… estilo dife-
renteak landu genituen, baina polka

Imuntzo eta Beloki 
Trikitilariak

erritmoa ez dugu askotan jo diskoetan. 
Polka horietako bat euskal dantzariek
oso ondo ezagutzen dute, baina bertsio
berri bat egin dugu, letra zaharrak aurki-
tu ditugulako, eta inoiz entzun ez ditu-
gun letrekin abestu dugu. Bestea da
orain dela 100 urte gure aitonak Bilbotik
ekarritako erdaraz eta euskaraz kanta-
tzen ziren bertsoekin egina. Beraz, kan-
tuak asmatzean eta moldatzean, magia
sortzen da eta sormen lanarekin zeure
ukitua ematen diozu. Beraz, era natura-
lean konturatu gara hiruzpalau polka di-
tugula! Eta Aristerrazura ekarri.

Imuntzo: Disko berria egin eta ondoren-
go emanaldi guztiak dira aurkezpenak,
zuzenean emateko aukerak. Gainera,
Aristerrazun tradizioari eutsi zaio, igan-
dero egoten baita erromeria, betiko 
estilora. 
B: Toki bakarra da. Beste toki askotan jo-
tzen dugu festak direlako, kontzertua
delako, baina horrela ez. Honek tradizio
handia du.

Trikitilariak aparte utzita, zeri esker bizi
da trikitixa gaur egun?
B: Zaletasunari esker, ikastera joaten di-
renei, emanaldiei esker, denak dira in-
portanteak. Gazteak ikastera joaten di-
relako eta musika gustatzen zaielako;
triki-poteoak, kalejirak, kontzertuak…
antolatzen dira.
I: Eta bikoteak edo taldeak jarraitzen
dute pieza berriak sortzen eta graba-
tzen, trikitixa bizirauteko, merkatuan
egon behar duzu, egunean egon.
Etorkizun sendoa al du?
I: Eskolak ematen ditut, eta garbi ikus-
ten dut jendea gogoz dagoela. Jarraitzen
dute eta gustatzen zaion publikoak bere
izaera badu, izateko modu bat, festa egi-
teko modu bat, berea dena. 
B: Festak ez dira bukatuko, eta musika
egon beharko da. Trikitixa barruan, zen-
bait moda berri sortzen ari dira, taldeak,
esaterako, edo ska moduan.Trikitixak
beti izan du dagokion eremua, baina ez
da geldi egoten.
Ogibidetzat duzue?
I: Eskolako umeei ematen dizkiet esko-
lak, ezin baitugu emanaldietatik baka-
rrik bizi. Ahal dudan bezala uztartzen di-
tut lan hori eta udako kontzertuak eta
festak.
B: Nik Elkarren egiten dut lan, baina
gure musikari dagokionez, klabea da egi-
ten dugun bakarlana: nork berea egiten
du biok elkartu baino lehen. Gaur egun-
go teknologiari esker errazagoa da, era-
ginkorragoa.
Baita zaleek pistak entzuteko ere.

Bai, e-boza.com-en gure disko guztieta-
ko piezak entzuteko aukera dago. Eta
CDa salgai egongo da dendetan eta Aris-
terrazun bertan.

karkara

Disko berria egin dute aurten, eta Aristerrazun aurkeztu ekaineko
lehenengo erromerian. Trikitilari ospetsuekin diskoaz eta
Aristerrrazuko erromeriaz hitz egiteko aukera bikaina izan dugu.

“Aristerrazun tradizioari eutsi
zaio, igandero egoten baita
erromeria, betiko estilora ”

“Kantuak asmatzean eta
moldatzean, magia sortzen da
eta sormen lanarekin zeure
ukitua ematen diozu”
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Aiako berri

Hitzez elkarteak
Andrakintza saria jaso
du Muskizko Udalean

Landa-inguruneko Euskadiko Emaku-
meen Elkarteak –Hitzez– jaso du Mus-
kizko Udaleko berdintasun sailak ema-
ten duen Andrakintza saria. Gizonen eta
emakumeen aukera berdintasuna de-
fendatu edo sustatzeko ekintzak egin di-
tuzten pertsona, talde, elkarte edo era-
kundeei beren lana jendaurrean aitor-
tzea da sariaren helburua, batik bat,
Euskal Herrian edo Euskal Herritik ga-
ratuak eta originaltasun, ahalegin edo
eraginagatik aipagarriak direnak.

Osasuna zaindu
Aiako emakumeen elkartea 2007. urte-
an sortu zuten Urola Kostako landa-in-
guruneko bost  emakumek, horietako
batzuk sindikatuetan eta elkarteetan es-
perientzia luzea zutenak; gaur egun, 50
emakume biltzen ditu. Taldearen helbu-
rua landa-inguruetako emakumeen osa-
suna zaintzea da eta formazio, parte har-
tze, eztabaida eta gogoetarako guneak
antolatzea horretarako. 

Epaimahaia, Gobernuz Kanpoko Era-
kundeek, sektoreko elkarteek eta udal
teknikariek osatu zuten. Hitzezekin ba-
tera, aurten, Ekuadorren berdintasuna
lortzeko Zirkintza mugimendua eta Mu-
garik Gabe erakundea ziren hautagaiak.
Hitzez aukeratzearen arrazoia hau izan
da: oso eremu zehatzean, landa-inguru-
nean, emakumeek antolatu eta zuzendu-
tako elkartea izatea. 
Baserrien sakabanaketak berez sor-

tzen duen bakartzeaz gain, badirela kul-
tura eta tradiziozko beste faktore batzuk
baserriko emakumeari herriko edo hiri-
gunekoari baino gehiago eskatzea eragi-
ten dutenak nabarmendu zuen taldeko
ordezkariak sari banaletan. Baserrira ez-
kontzea, maiorazkoarekin ezkontzea ez
ezik,  familia osoarekin ezkontzea dakar,
eta osasunean eragina duen gehiegizko
esfortzua egitea. Gainera, askotan baz-
tertua sentitzea ere badakar, kanpokotzat
hartzen gaituztelako eta gure lana ez de-
lako aintzat hartzen.

Eskultura eta dirua jaso zituzten Hitzez elkartekoek Muskizko Udalaren sariarekin.MUSKIZKO UDALA

Emakumeen eta gizonen artean berdintasuna bultzatzen duten
elkarteak edo norbanakoak saritzen dituzte, eta landa inguruan
Hitzez taldeak egiten duen lana goraipatu nahi izan dute aurten

LABUR

Udala
Udalbatzaren eraketa
EAJko hautagaia, Igor Iturain, aukeratu

zuten alkate beste lau urterako, ekaina-

ren 10ean egindako osoko bilkuran. EAJ

alderdiak sei zinegotzi izango ditu Udal

eratu berrian –Igor Iturain, Maria Jesus

Arruabarrena, Asier Ibarguren, Idoia Iri-

bar, Arkaitz Iruretagoiena eta Ander

Arrillaga– eta Bilduk bost –Aritz Arruti,

Aitzpea Elgarresta, Asier Egaña, Amaia

Guruzeta eta Mikel Zulaika–. Iturainek ja-

kinarazi zuen orain arteko lan egiteko bi-

deei eutsiko diela aurrerantzean ere.

Lanpostua
Udalak peoi lanak egiteko lanpostu bat

eskaini zuen aiarrentzat. Guztira 10 lagu-

nek eman zuten izena eta, baldintzak

bete dituzten zortzi hautagaien artean

zozketa egin ondoren, hurrenez hurren,

honela gelditu da zerrenda: Chafiaa Aka-

lai, Jesus M. Atxega, Pedro Ansorena,

Nuria Azkue, Iñigo Benito, Saioa Ler-

txundi, Aitor Esnal eta Enrique Martinez.

Bi hilabeteko kontratuak egingo zaie,

eta brigadan egingo dute lan.

Kirola
Aimar Irigoienen apustua
Aimar Irigoien harrijasotzailea, Zelairen

marka gaindituz, 124 aldiz altxatzekoa

zen 125kiloko zilindro zaharra, 5 minutu-

ko hiru txandatan. 101 altxaldiren oste-

an, ordea, indarrik gabe geratu eta ez

zuen marka hobetzerik izan. Aiako Idi

Probak elkarteak jokatutako 24.000

euro jaso zituen apustua irabazteagatik.

Zarautz-Aia krosa
Ekainaren 12an jokatu zen Zarautz-Aia

krosa. Guztira 106 korrikalarik hartu zu-

ten parte, horietatik 15 emakumezkoak.

Gizonezkoetan, Elamrani Hicha izan zen

lehena, 38 minutu eta 38 segundoko

denborarekin. Emakumezkoetan, berriz,

Rosi Talavera –sailkapen orokorrean

35.– 50 minutu eta 3 segundotan. Lehe-

nengo aiarra Mikel Iruretagoiena izan

zen, 48 m. eta 5 s.an ibilbidea bukatuta;

Aiako lehen neskak, Ainhoa Lertxundik,

ordubete behar izan zuen.

Sokatira txapelketa
Ekainaren 26an, larunbatarekin, Euska-

diko Lur Gaineko Sokatira Txapelketa jo-

katuko da kanposantu ondoko zelaian

11:30ean. 600 kiloko modalitate mistoan

honako taldeek hartuko dute parte: Ge-

txo, Gaztedi, Gaztedi Mistoa, Gohierri A,

Gohierri B eta Mutriku.
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Aiako berri

Joan Bataiatzaile donearen eguna

J
oan donea zaindari duten he-
rri asko izango dira Euskal He-
rrian, baina Gipuzkoan herri-
rik gehienetan izango dute eli-
za edo ermitaren bat santu

horri eskainitakoa.
Aiako Iturriotzen ere badago, Joan

donearen gorantzan eraikitako ermita,
polita gainera. Historiak dioenez, gizal-
diak eramango ditu ermita horrek, zain-
dariaren egunean, meza eta beste ekin-
tzak egiteko aterpea eta babesa ematen
inguratzen diren guztiei.
Iturriozko ermitan gure aurrekoak

zer eliz-bilera egiten zituzten aztarnarik
ez daukagu, baina, azkeneko berrogei
bat urte hauetan, egun hortan zer elizki-
zun egiten diren azaltzen saiatu nadin.

Joan donearen egun hortako meza

Ospakizun berezienen berri eman
dut, baina bezpera ilunabarreko san
Joan sua aitatu gabe uzterik ez dago.

Gaur ere suak egiten dira, baina gure
lurralde hau baserriz josia zegoen garai
hartan, eta san Joan bezperako sua egi-
teko ohitura hura gauza sakratua zen.

Baserri bakoitzean 10-12 laguneko
sendiak zeuden orduan, eta san Joan sua
egiteko ordua heltzen zenean, gauza zi-
ran guztiak inguratzen ziren sua egiteko
tokira, batzuek suaren jiran saltoka eta
besteak kantari, eta gazteak auzoko ba-
serrikoei oihuka: hura zen korua hura!
Eta biharamun goizean, baserriero, ate
eta leiho ertzetan, lizar-gurutzeak jar-
tzen ziren, demoniñoeta ekaitz gaiztoe-
tatik babesteko zaindariaren laguntza
izan zezaten.

nagusira biltzen ziren umetxoak be-
deinkatzen hasi omen ziren eta, horren
eraginez, izugarrizko arrakasta lortzera
iritsi da. Orain, herriko eta erbesteko gu-
rasoak beren umetxoekin meza hortan
parte hartzen dute eta, umeekin batera,
lore-sortak eta baserriko fruituak be-
deinkatzen dituzte. Eliza eta ataria jen-
dez gainezka izaten dira: Joan doneak
jarraitzaile asko dauzkala aitortu behar.

Aiako leihoa Jose Mari Lertxundi

Biharamunean,
baserriero, ate eta leiho
ertzetan, lizar-gurutzeak
jartzen ziren ‘demoniño’
eta ekaitz gaiztoetatik
babesteko

negu partean, mus txapelketa jokatzen da ostiralero herriko taber-
netan. Saio bakoitza irabazi dutenen artean finala jokatu zuten
ekainaren 10ean Kanua jatetxean. Guztira 13 bikote aritu ziren eta
txapeldunak etxekoak izan ziren, inazio eta Bixente Zuloaga
anaiak, Felix arrillaga eta Jose M. arrillagari azken partida irabazita.

Txokoak eta jendea
Mus txapelketako

irabazleak
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05.
A8 eraiki
Altuna bota 

S
an Martin auzoko Altuna base-
rria oriotar askorentzat ezezagu-
na da. Izan ere, autobidea eraiki-
tzearekin batera desagertu zen. 

Altuna baserriari buruzko lehen be-
rria, 1830. urteko hipoteka-liburu bate-
an agertzen den aipamen txiki bat baino
ez da. Ondoren, Hirugarren Guda Kar-
listan, Alfonso XII.aren aldeko gudaros-
teak Orion eragin zituen kalteak jaso-
tzen dituen zerrenda batean ageri da Al-

tuna baserriaren izena. Beste oriotar as-
kok bezala gerraren ondorioak jasan
baitzituzten Altunako bizilagunek ere.
Madrilgo familia batena zen baserria

eta hango bizilagunak maizter egon zi-
ren. Baserrian bizi izan ziren azken se-
nar-emazteek 17 seme-alaba izan zituz-
ten eta aitona-amona eta osaba ezkon-
gabe batekin batera bizi izan ziren; 23
lagun teilatupe berean. 
Lana gogor egin behar zen Altunan fa-

milia aurrera aterako bazen, eta baserri-
ko lana etxekoei jaten ematera bidera-
tua zegoen. Artoa, patata… landatzen zu-
ten eta, etxean esnerik falta ez zedin,
behiak ere hazten zituzten. Hainbeste
senide izanik, ordea, kanpoan ere egin
zuten lan, itsasoan zein lantegian.

XIX. mendean, gerraren ondorioei
aurre egin behar izan zieten Altunakoek,
baina XX. mendean bestelako ondorio-
ak bizi izan zituzten baserrian. Gizartea-
ren aldaketek eta aurrerapenek atzera
eraman zuten Altunako bizilagunen
eguneroko jarduna; atzera baino, behe-
ra. Izan ere, A-8 autobidea eraikitzeko,
Altuna baserria behera bota zuten orain
dela ia berrogei urte.
Baserriaren itxura argazki zahar bate-

an baino ezin daiteke ikusi. Oinplano
laukizuzena, bi isuriko teilatua, aterpea,
bi altuera eta ganbara zituen. Horma ka-
reztatuen azpian seguru asko harlangai-
tza izango zen.

[ ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA: ZEHAZTEN ]

ORiOKO bASeRRiAK
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“Shanghain
egunero
ikusten dira
bitxikeriak”
Igor Castro Etxeberria
Ingeniaria

TESTUA: KARKARA
ARGAZKIAK: IGOR CASTRO 

Oriotar peto-petoa da Igor Castro.
Shanghain dagoenetik blog batean kon-
tatu dizkigu hango bizipenak eta argi eta
garbi erakutsi du hor odol horikoa dela.
Denbora dezente badarama bertan, eta
han bizitakoa eta Txinaz dakiena jaso

nahi izan dugu elkarrizketan. Sareko ko-
munikazioaz baliatu gara lotura berezia
egiteko.
Nolatan joan zinen Shanghaira? Noiztik
eta noiz arte zaude?
Aspaldian nintzen hona etortzekoa. La-
gun bat daukat hemen lanean, eta hura
bisitatzeko asmoa nuen; baina, azkene-
an, lan kontuengatik etorri naiz, bizitzak

buelta asko ematen ditu eta gutxien es-
pero duguna egokitzen zaigu askotan.
Hiru hilabete eta erdi daramatzat he-

men eta, egia esateko, hiru aste bezain
azkar igaro zaizkit, dena oso azkar doa
eta intentsitate handiarekin bizitzen di-
tut egunak. Oraingoz, urtebeteko kon-
tratua daukat enpresarekin eta 2 urte
egoteko asmoarekin etorri naiz; baina

Duela hiru hilabete iritsi zen Txinara Igor Castro ingeniaria. Dibal
enpresarentzako egiten du lan, eta hango bizipenen berri ematen du
orioshanghaiconnection.wordpress.comblogean. Guk gehiago jakin nahi
izan dugu eta, bizipenez gain, Txinari buruz galdetu diogu Igorri.

1 4 KARKARA 2 0 1 1 k o  e k a i n a r e n  2 4 a
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nork daki, hemengo beteranoek esaten
duten moduan, badakizu noiz etorriko
zaren, baina ez da erraza izaten bueltako
eguna noiz izango den asmatzea.
Zertan ari zara hor? 
Ingeniaria naiz Dibalenpresan –pisa-
tzeko makinak egiten ditugu–eta dene-
tarik egiten dut, behar ditugun materia-
lak erosteko ardura dut, enpresako pro-
dukzioa ere nik eramaten dut, kalitatea
oso garrantzitsua da guretzat eta asko
zaintzen dut. Logistikako ardura ere
nire gain hartzen dut, bezeroei gure pro-
duktua ahalik eta erarik eraginkorrene-
an bidaltzeko –hegazkinez, itsason-
tziz…–eta Giza Baliabideen saileko ar-
duradun ere banaiz, bertako jendea
elkarrizketatu, soldatak, oporrak… Egu-
neroko lanean psikologia asko erabili
behar da jendea ulertu, motibatu eta
gustura edukitzeko. Ez daukat aspertze-
ko astirik eta asko ikasten ari naiz. Hona
etortzeko arrazoietako bat hori izan zen,
Euskal Herrian ezin izango nuke hori
guztia 15 urtetan ere ikasi.
Baina dena ez da lana eta, hori bukatu-

ta, bola-tokira edo gimnasiora joaten
naiz hemengo lagunekin  eta asteburuak
Txinako bazterrak ezagutzen igarotzen
ditut –Beijing, Xi´an …–, lanetik desko-
nektatu eta turismo pixka bat egiteko.
Hemengo gutiziak probatzen zalea

naiz,bertako kulturan barneratu eta
ikuskizunekin gozatu. Askotan txinatar
jatetxeetara joaten naiz –ez dute zer iku-
sirik Euskal Herriko txinatar jatetxee-
kin–bazkaltzera eta gauzarik arraroe-
nak probatzen ditut.
Zer aurkitu duzu Shanghain? Zer eman
dizu?
Shanghaik gehien eman didana lagun
berriak ezagutzeko aukera izan da. Oso
erraza da hemen lagun eta kontaktu pro-
fesionalak egitea, bereziki eguneroko la-
neko arazoetan laguntzeko. Oso azkar
hazten ari den hiria da, eta txundigarria
iruditzen zait zenbat etxeorratz dauden
eta zer nolako erraztasuna duten etxe
berriak eraikitzeko.
Oraingoz, Shanghaik eman didana es-

perientzia aparta bizitzeko aukera da,
bai lan arloan eta bai pertsonalean ere.
Momenturo gauza ugari egiteko aukera
dago hemen, eta pasatzen dudan egun
bakoitza ezberdina da, ez dut sekula ja-
kiten eguna nola bukatuko den, beti to-
patzen dut harrituko nauen zerbait. 
Bestalde, banekien hemen jende asko

bizi zela, baina ikusi arte ez nuen sines-
ten. Harrigarria da, baita ere, garraio pu-
blikoa zeinen ondo dabilen. Milioika
pertsona egunero-egunero alde batetik
bestera mugitu beharra dago eta oso
ondo kudeatuta dago.
Shanghaitik apur bat mugitzen baza-

ra, ordea, kontraste handiak topatzen
dituzu eta atzerritarra izanik, goitik be-
hera begiratzen dizute harridura aurpe-
giekin, eta haiekin argazkiak ateratzeko
ere eskatzen dizute.
Gauza asko topatu ditut Shanghain,

eta egunero topatzen ditut niri atentzioa
ematen didaten bitxikeriak –kontatzen
hasiko banintz ez nukeen berehalakoan
bukatuko–.
Zure bizipenak blog baten bidez plaza-
ratu dituzu. Nolatan bururatu zitzaizun?
Zer jasotzen du blogak?
Blogaren ideia garbi izan nuen hasiera-
hasieratik. Zorionez, Euskal Herrian
nahiz atzerrian lagun asko ditut, eta ezi-
nezkoa ikusten nuen eguneroko lan
erritmoarekin e-mail eta mezu guztiak
erantzutea; horrenbestez, blogean
behin idatzita denek izaten dute nire be-
rri eta haiekin komunikatzea errazagoa
egiten zait. Hala eta guztiz ere, saiatzen
naiz mezuren bat edo beste erantzuten.
Gainera, argazkiak ere jartzen ditut eta
lagunek asko eskertzen didate, hemen-
go errealitatea errazago imajinatzen
baitute horrela.
Lagunekin eta familiarekin komuni-

katzeko ideiarekin hasi banintzen ere,
adiskide eta jarraitzaile berriak egin di-
tut nire bizipenekin, identifikatuak edo
interesatuak azaldu direlako. Oso pozik
nago eta asko eskertzen diet egunero ja-
rraitzen nauten guztiei. Nolabait ere
etxetik gertuago sentitzen naiz, eta ez
dut Euskal Herriarekin konexioa 
galtzen.
Blogean eguneroko bizipenak azal-

tzen saiatzen naiz, lehenengo pertsonan
kontatzen ditut Txinako nire esperien-
tziak, eguneroko baten moduan asko-
tan, eta etorkizunerako oroitzapen poli-
ta izango delakoan, nire buruarentzat
opari bezala ere hartzen dut.
Nire berri jakin nahi duenentzat edo-

ta kuriositatea duenarentzat, orioshang-
haiconnection.wordpress.comhelbidean
topatuko nauzue. Ongi etorriak izango
zarete. 
Hemengo zeren falta sumatzen duzu?
Gauza askoren falta sumatzen dut: fami-
lia, lagunak …eta nire neskalaguna, bere-
ziki. Baita Euskal Herriko hondartzak
eta mendiak ere; kresal usainaren falta
ere igartzen dut eta Orioko erretegieta-
ko arrainaren lurrin gozoa ere bai. He-
mengo janaria gozoa den arren, Euskal
Herriko sukaldeetako jakiak dastatzea
bezalakorik ez dago. Shanghai bezalako
hiri batean, Orion ez bezala, lasaitasuna
topatzea ez da erraza izaten.
Orain uda dator eta herrietako festak

galduko ditut, herrietako giro alaia, kon-
tzertuak, euskal musika, sagardoa…
Hemen eskubaloian aritzen banaiz

“Bi urte egoteko asmoarekin
etorri naiz, baina, nork daki,
hemengo beteranoek esaten
duten moduan, badakizu noiz

etorriko zaren, baina ez da erraza
izaten bueltako eguna noiz
izango den asmatzea.”

“Dena ez da lana eta, hori
bukatuta, bola-tokira edo

gimnasiora joaten naiz bertako
lagunekin eta asteburuak

Txinako bazterrak ezagutzen
igarotzen ditut, lanetik

deskonektatu eta turismo 
pixka bat egiteko.”

“Harrigarria da baita garraio
publikoa zeinen ondo dabilen
ere. Milioika pertsona egunero-
egunero alde batetik bestera
mugitu beharra dago eta oso

ondo kudeatuta dago kontu hori.”

“Gauza asko bilatzen ditut faltan:
familia, lagunak… eta nire
neskalaguna, bereziki. Baita
Euskal Herriko hondartza eta

mendiak ere; kresal usaina faltan
sumatzen dut eta Orioko

erretegietako arrainaren lurrin
gozoa ere bai.”

“Mendebaldeko merkatua
bereganatuta dute dagoeneko.
Askotan entzun dugu: argi

txinatarrekin, hemen daude-eta…
Baina aspaldi jan ziguten ogia.”

“Komunismoak jarraitzaile ugari
ditu Txinan, eta oso harro daude
Gobernuak daraman politikaz.”
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ere, Usurbilgo Senior nesken taldeare-
kin ere gogoratzen naiz. Beste erronka
bati ekin diote liga berrian eta onena opa
diet.Frontoirik ez dut topatu eta gustura
jokatuko nituzke pala partida batzuk.
Azken egunetan izandako momen-

tuekin ere asko gogoratzen naiz. Orduan
konturatu nintzen, jaso nuen babesaren
ondoren, Eli nire neskalagunak eta bere
familiak eskainitakoarekin bereziki.
Baita nire guraso, osaba eta lagunenare-
kin ere. Egunero oroitzen naiz haiekin
eta eskerrik beroenak bidali nahi diz-
kiet.
Shangaiko Euskal Etxean sartzea,

Euskal Herriko txoko batean sartzea be-
zalakoa da. Shanghain dagoena, baina
Txinatik urrun dagoen toki bat, aldi be-
rean. Askotan eguneroko intentsitatetik
ateratzeko txoko aproposa da, zure he-
rriko jendearekin egoteko premia ere
izaten duzulako.
Hemen hainbat afari egiten ditugu,

mus txapelketak… horrela, euskal giroan
eta etxean bezala aurkitzen naiz. Euskal
Herriko festarik garrantzitsuenak ere
modu originalean ospatzen ditugu: Do-
nostiako danborrada, Korrika eguna eta
Kontxako estropadak ere bai, jakina!
Aurten Oriotik ekarritako herriko ban-
dera horia bertan egongo da. Kar, kar!
Txinatarrek gurean gero eta presentzia
nabariagoa dute. Zergatik dela uste
duzu? Hemendik horra lanera eta txina-
tarrak hona negozioak jartzera.
Kontuan hartu behar da Txinan jende
mordo bat bizi dela, eta haien ehuneko
txiki bat atzerrira ateratzeak guri asko
dela iruditzen zaigula. Horietako asko
unibertsitatea bukatu eta atzerrian la-
nean aritzeko gogoz daude eta, askotan,
master bat atzerrian ikasi eta, aldi  bere-
an, negozioak jartzen dituzte. Nirekin
masterrean ikasle izandako txinatar ba-
tzuk ezagutzen ditut eta horrexegatik
diot. Beste batzuk, ordea, negozioa egi-
teko aukera ona topatzen ari dira orain;
egia da, Txina oso azkar hazten ari da, eta
hemen fabrikatzea ez da hain merkea
dagoeneko. Beste alde batetik, Euskal
Herriko enpresa askok kontaktu inte-
resgarri ugari lortu dituzte urte batzuk
lehenago eta bertan urte batzuetarako
lana badaukagu oraindik. Hala ere, ha-
siak dira beste toki batzuk begiratzen.
Txinaren politikak espantsionistak di-
rela uste al duzu? Hau da, mendebalde-
ko merkatua jan nahian dabiltzala iru-
ditzen al zaizu?
Mendebaldeko merkatua bereganatu
dute dagoeneko. Askotan entzun dugu,
argi ibili txinatarrekin, hemen daude-
eta… Baina aspaldi jan ziguten ogia. Ga-
rai batean Amerikako Estatu Batuek
(AEB) eraman zuten estrategia bera ja-

rraitzen ari dira. Mundua erosi dute, di-
rua eta urteetan gure enpresek emanda-
ko teknologia eta esperientzia lortu di-
tuztelako. Ziztu bizian doaz eta ez dute
gelditzeko asmorik. Hala ere, arriskuak
ere badituzte. Ikusi beharra dago, den-
borak argituko digu zer gertatuko den
etorkizunean, baina mendebaldeko biz-
tanle askok beren eta ondorengoen
etorkizuna Txinan ikusten du.
Egia al da txinatarrek Afrikan egiten du-
tela guk haiekin egiten duguna? Hau da,
eskulan merkeagoaren bila hara joan
direla?
Bai, egia da. Urte batzuk lehenago ale-
maniarrek lortu ez zutena lortzen ari
dira Afrikan. Hala eta guztiz ere, ez da
Afrikaraino joan behar. Europan, Portu-
galen, Indian edo AEBetako toki asko-
tan eskulan merkeagoa topatzen dutela-
ko azpiegitura hobearekin.
Bizi-kalitatea zer moduzkoa da han?
Egia al da pobrezia ezkutatzen saiatzen
dela Txinako gobernua?
Shanghain oso –baina oso–aberatsak
direnak topa ditzakezu eta pobrezia ere
bai. Pobrezia egon badago, baina ekono-
mikoki asko hazten ari dira eta bistakoa
da. Bizi-kalitatea, bizi zaren tokiaren
araberakoa da. Bizi-kalitate ona topatu
dut ni bizi naizen inguruetan, baina po-
brezia handia ere bai, pixka bat ateraz
gero. Baliteke gobernua pobrezia ezku-
tatzen aritzea, munduaren aurrean in-
dartsu azaltzeko, baina ez dakit. Egia da
informazio asko ezkutatzen dutela
haien interesak babesteko.
Interneteko sarean dauden betoek ja-
rraitzen al dute? Hango erregimen ko-
munistak zentsura-indar handia al du
Txinan?
Interneteko betoak jarraitzen du, bai;
bereziki, urte batzuetatik hona. YouTu-
be, Facebooketa Google-rekin tira- bira
ugari izaten ari dira, baina, nahi izanez
gero, nabiga dezakezu orrialde horietan
programa berezi bat erabilita. 
Txinako herritarrak gustura al daude
bertako politikarekin? Herrialde ara-
biarretan bezala iraultza bat egiteko gai
ikusten al dituzu?
Komunismoak jarraitzaile ugari ditu
Txinan, eta oso harro daude daramaten
politikarekin. Asko hitz egin dut ezagu-
tzen ditudan txinatarrekin eta guztiek
bat egiten dute horretan. Denak gustura
daude gobernuarekin eta aurrerakuntza
handiak ikusten dituzte. Lan eskaintza
ugari sortu du Txinako gobernuak, dirua
ekarri du, ez dute krisi hitza ezagutzen
eta begi onez ikusten dituzte beren go-
bernuak hartutako erabakiak. Ez dut he-
men Txinako gobernuaren kontrako iri-
tzi bat bera ere entzun eta babes osoa es-
kaintzen diote.
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Zer ematen du herrigintzak?

G
ogoan dut Karkaran
arraunlariari egindako el-
karrizketak lau ordu pasa-
txo iraun zuenekoa. Ordu-
rako buruz ikasitako kase-

tean gainetik grabatu behar izan nuen
elkarrizketaren azken puska. Bertso za-
harrak ziren, noski, berriro berreskura-
tu ez ditudanak. Pilota txapelketa larun-
bat eguerditan jokatzen zen garai har-
tan. Soka-saltoan kontatu gabe
gelditutako jauziak eta Xapateroren es-
kertzak. Korrikako kartelak jartzen
Guardia Zibilak harrapatu zituenekoa,
estropadetan megafoniatik Camargori
Hondarribia B deitu nienekoa, Herribil
ekitaldian autopistako matxoiarena
egin genuenekoa. Hizketa-gaia delika-
tua zelako Donostiara kafea hartzera
joan eta Kolon Txikin baino oriotar
gehiago topatu genitueneko hura. Aktan
idatzia gera dadila ez ginela ezkutuan ari
ginen bakarrak. Herritarren omenaldi,
hileta eta ezkontzetarako idatzitako
bertsoak eta egindako poesia kaxkarra.

eta lotsak konpartitzea, gaztetxeko bide-
oan Unairen arnas- estuak gertutik sen-
titzea. Denak balio izan du. 
Hori guztia zertara datorren galdetu-

ko du bakarren batek. Pasa den larunba-
tean, plenotik atera berritan, mila sal-
tsatan sartzeak zer ematen didan galde-
tu zidan lagun batek. Merezi al du?

Galdetu zidan muturra zimurtuta.
Orain artekoak, dudarik ez. Ha-
maika herritar norbere buruari,
etxekoei eta koadrilakoei orduak
lapurtuta aritzen dira. Baina he-
rrigintzak eman ere egiten du. Me-

rezi du. Kosta egiten zait lotsa galtzea
eta sinpatikoa izatea, baina kaleak eta
herriak horri buelta ematen lagundu dit.
Balio izan du eta balio izan dit.
Ez dakit zer esango dudan hemendik

lau urtera. Momentuz, ardura berriak
hartzeko, aurrekoak utzi behar dira.
Udalean egonda, ez dago moila bazterre-
anjarduterik. Horregatik, gaurkoa az-
ken artikulua.  Izango dugu elkarren be-
rri aurrerantzean ere.

Bapatean, lagunei ihes egindako eta
ahaztutako bertsoak. Gaztetxeko gogoe-
ta amaiezinak eta di-da irentsitako pata-
ta tortilak. Arraunlariei animoak emate-
ko bideoak emandako anekdota guztiak,
lagun berriak, edandako txanpainak eta
ezkutuan aritzeagatik esandako gezu-
rrak. Bertsolarien final handian, Bara-
kaldon, berrogeita hamar oriotar in-
guru gorriz jantzita lanean aritu
zirenekoa. Hemeretzi urte muki-
zurekin lagunaren omenaldian
bizimodua zer den ezagutu ge-
nuenekoa. Atorrarekin txirigotak

Moila bazterretik Jon Agirresarobe Torrotxo

Hamaika herritar norbere
buruari, etxekoei eta
koadrilakoei orduak
lapurtuta aritzen dira.
Baina herrigintzak eman
ere egiten du. Herrigintzak
merezi du.
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iRitziA

Parte hartzea eta herrigintza

Z
er esan handia eman du Orion alka-
tearen aukeraketak, bezperan jaki-
narazi baitzuen Orainek Beñati
emango zizkiola bere bi botoak. Ni
bertan izan nintzen, prentsaurre-

koan, eta tentsio handia nabaritu nuen. Baina
handik tabernetara joan eta entzun nuen le-

hen komentarioa ondorengoa izan zen:
Orain, alkate berriarekin, ez dugu Bisiguaren
Festarik izango, ez dute gaitasunik holakorik
egiteko. Orain, herri bazkariak bakarrik egin-
go dituzte. Eta hori entzun nuenean, nire arte-
an zera esan nuen: Zer dik, ba, txarra herri
bazkari batek? Zergatik ez zaio jende bati he-

rritarren parte hartzea ongi iruditzen?
Antzerako zerbait gertatu zitzaidan

hauteskunde bezperetan Karkarako
gutun bat irakurri nuenean. Gutun
hartan, bilketa selektiboa hutsaren
pare jartzen zen, eta oraingo zabor siste-

ma goraipatzen. Hau da, zaborrak lur az-
pian egon behar omen duela esaten zen, eta
kontainerrera bota behar dela. 
Hain txarra al da, ba, %75 inguru birzikla-

tzen duen sistema bat ezartzea? Hainbeste
kostako al zaigu egunean zabor kutxa bat ate-
ratzea? Nik ez dut uste; ez dut espero, gainera,
sistema berria inposatuko zaigunik, herrita-
rroi informatuaz eta galdetuz herriaren nahia
beteko dela baizik.
Eta, azkenik, Balearen Eguneko egitarau bi-

koitzaren gainean mintzatu nahi nuke. Etxera
Karkarairitsi zitzaigunean eta ikusi genue-
nean bi egitarau zeudela, sentitu genuen lehe-
nengo gauza  tristura izan zen. Horren ondo-
rioz, jendea herri-bitasunhorren aurka azaldu
zen. 
Haietako bat, hain zuzen ere, herritar beza-

la idatzi zuena izan zen, alegia, bi festa egongo
zirela eta, bere kezka azaldu zuena. Herritar
horrek kulpa guztiona dela zioen. Agian, arra-
zoi izango du kulpa ez dela batzuena bakarrik,
baina barrutik ikusi behar dira horrelako ego-
erak kulpaz jarduteko. 
Etxetik oso erraz ikusten da, baina gonbita

luzatu nahi nioke horrelako akatsak zuzendu
nahi dituen jendeari, hemendik aurrera parte
har dezaten horrelako edozein  herri ekime-
netan. 
Espero dezagun, hemendik aurrera,  herri-

tarron parte hartzea bermatuko dela eta he-
rritarrek parte hartzeko duten nahia ez deza-
tela idatziz bakarrik adierazi... 

Adarretatik helduta Asier Sarasola. Ikaslea.

Tabernara joan eta entzun
nuen lehen komentarioa
ondorengoa izan zen: ‘Alkate
berriarekin ez dugu
Bisiguaren Festarik izango, ez
dute gaitasunik holakorik
egiteko; orain, herri bazkariak
bakarrik egingo dituzte’. Hori
entzutean, nire artean esan
nuen: Zer dik, ba, txarra herri
bazkari batek? Zergatik ez
zaio jende bati herritarren
parte hartzea ongi iruditzen?

U
daleko Euskara Zer-
bitzuak, bi urtetik
behineko bideari ja-

rraituz, egin du neurketa, ja-
kiteko oriotarrek egiten ote
duten kalean euskaraz hizke-
ta. Emaitzak ikusi eta pozik
egotekoak dira, eginez gero
orain dela bi urtekoarekin
konparaketa. 
Neurtu dute 4.000 lagunen

jarduna eta Orioko haurra da
Euskara gehien erabiltzen
duen hiztuna. 
Zaharrek ere erabiltzen

dute euskara, baina gutxien
hitz egiten dutenak helduak
dira  beharbada. Euskararen
bidean gazte eta zaharren ar-
teko zubi behar lukeen hori
ez ote da  ba izango traba? 
Hitzen artean zubi lanak

egiteko telefonoa baliatzen
dugu askotan, baina euska-
razko hitzak joaten ote dira
telefonoaren sokan? Nire bu-
ruari hori galdetu, nik eran-
tzuna eman behar eta zalan-
tza sortu ohi zait holakotan. 
Baina buruari bueltaka

erantzuna baino adibide bat
horra hor: udaletxera telefo-
noz deitu, Euskara Saileko
luzapena sakatu, eta entzun-
dako mezuari ezin ba egin en-
tzungor, izan ere, emaku-
mezko baten ahotsak honela
dio: un momento por favor.
Nik eskatu behar dut fabo-

rez, kalean euskara entzun
nahi izanez gero, lehenengo,
udaletxeko telefonogunea
ahalik eta azkarren aldatzeko
momentu bat itxaron ordez.

Nire honetan
Irati Agirreazaldegi

Momentu bat 
“por favor”
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Kalea denontzako izan daiteke

H
erri eta hirie-
tan autoak na-
gusi diren ga-
raiotan, gero
eta neurri

gehiago hartzen ari da galdu-
tako eremuak oinezkoek be-
rreskuratzeko. Orion ere bai.
Maiatzaren 3an zabaldu zen
Aritzaga kaleko eremu be-
rria, oinezkoei lehentasuna
ematen diena. Horretarako,
lehendik zeuden zutikako
seinaleez aparte, lurreko ma-
rrak jarri ditugu autoen abia-
dura oinezkoen segurtasune-
ra egokitzeko. Abiadura asko
mugatu da: 10 km/h. Lurreko
seinaleekin auto gidariei eta
oinezkoei jakinarazi nahi
izan diegu nork daukan le-
hentasuna, bidea partekatu
eta elkar errespetatu deza-
ten. 

Oso garrantzitsua da herri-
ko sarreran autoen abiadura
moteltzea, herriko sarrera
berez baita arriskutsua oi-
nezkoentzat. Espaloiak oso
estuak dira zenbait lekutan,
eta egoera arruntak arrisku-
tsu bihurtzen dira: ume ko-
txearekin edo erosketa ka-
rroarekin pasa nahi izatea,
euria egiten duenean norbai-
tekin gurutzatzea… 

Oinezkoek dute lehentasu-
na; baina, zerbait gertatuz
gero, baita min hartzeko au-
kera handiena ere.
Errespetatzen al dugu

abiadura muga? Herritar
gehienak, egia da, nahiko po-
liki sartzen dira herrian, bai-
na oso gutxi 10 km/h-ko abia-
duran.
Espaloiak eta errepidea

plataforma berean berdindu-
ta daude hainbat lekutan. Be-
rez, abantaila nabarmena da
ibiltzeko zailtasunak ditue-
narentzat, esaterako, ezin-
duentzat, edadetuentzat…
Baina eskarmentuak eraku-
tsi digu autoen eta oinezkoen
eremuak parekatuta, auto gi-
dariei ahaztu egiten zaiela
berek ere oinezkoak direla,
eta, azkenean, oinezkoen
eremua hartzen dutela beste
ezertan pentsatu gabe. Espa-

Gaia emanda
Oinezkoak eta autozaleak

Gero eta toki gehiagotan neurriak hartu dituzte administrazioek, oinezkoen eta autoen
elkarbizitza hobetzeko. Zer egin liteke Orion eta zer egin da dagoeneko?

Herriko sarrera
berez da
arriskutsua
oinezkoentzat eta
oso garrantzitsua
da autoen
abiadura
moteltzea hor

loi horiek gutxitan egoten
dira autorik gabe eta, sarri-
tan, oinezkoek errepidetik
pasa behar izaten dute, arris-
kua handituz. Horregatik, ar-
kitektura-oztopo bat kentze-
ak beste oztopo batzuk jar-
tzera behartzen gaitu, autoek
oinezkoen lekuak ez hartze-
ko: piboteak, lorontziak, za-
karrontziak, eserlekuak… 
Behin baino gehiagotan ai-

patu izan da herriko sarrera
oinezkoentzako bakarrik
bihurtzeko aukera. Horrek
lehen aipatutako arazo guz-
tiak saihestuko lituzke, baina
baita beste batzuk sortu ere.
Autoek, herritarrek, Txanka-
tik barrena joan behar lukete
herritik ateratzeko, eta hala-
koetan haserretu egiten dira.
Gainera, gehienak Goiko ka-
letik ateratzen dira. Herriko
sarreran saihesten diren ara-

zoak baino gehiago sortzen ditu
horrek Goiko kalean. Goiko kalea
ez baitago prestatuta halako ibil-
gailu kopurua hartzeko: kaleak
oso estuak dira, zenbait lekutan
ez dago espaloirik…
Zenbait egun berezitan eta eki-

taldi zehatzetarako herriko sa-
rrera oinezkoentzako jartzen da,
baina praktikak erakutsi digu
egun horietako gehienetan ere
oinezkoak eta autoak pasatzea
posible dela, ohi baino arrisku
gehiago eragin gabe. 
Herriko sarrera oinezkoentza-

koa bihurtu daiteke, baina gogo-
an izan behar dugu erabaki ho-
rrek aurkia eta ifrentzua dituela;
alde ona eta alde txarra, biak ba-
tera datozela. Eta gidariak jakin
behar du oinezkoa ere badela eta
ez ahaztu inoiz.

Jose Karrera
Orioko udaltzainburua
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G
aur egun, gero eta gaz-
teago hasten gara al-
kohola kontsumitzen;

eta askok eta askok, kontrolik
gabe, gainera. Ez diogu ga-
rrantzirik ematen eta orain-
dik ez gara gai ekar ditzakeen
ondorioez konturatzeko.
Izan ere,  ondo pasatzean
besterik ez dugu pentsatzen.
Disfrutatu eta lagun berriak
ezagutzean bakarrik kon-
tzentratzen gara, beste guztia

ahaztuta.
Egia esan, ez
zait batere gaiz-
ki iruditzen
ondo pasa nahi
izatea, egun ba-

tez arazoak alde ba-
tera utzi eta, behin bada ere,
ongi disfrutatu eta aprobe-
txatzea. Baina beti ere, alko-
holaren kontsumoari errepa-
ratuz. Gainera, zer demon-
tre, ez ote dakigu alkoholik
gabe ongi pasatzen? Ez al
gara horretarako gai? Alko-
holak egiten ote gaitu zorion-
tsu? Ez horixe! Nik uste alko-
holarekin pasatu gabe ere,
gau ona pasa dezakezula! Ba-
dakizue: Gozatu, ez tronpatu! 

ikasleak idazle
Ane Arriola

Ondorioez
jabetzen ikasi

Gainera, zer
demontre, ez ote
dakigu alkoholik
kontsumitu gabe
ongi pasatzen? 
Ez al gara
horretarako gai? 

Parte hartu zuten guztiek batera kantatu zituzten Balearen bertsoak, bandak eta dantzariek lagunduta. KARKARA

eta Axuerokpixka bat desafi-
natu. Nire aldamenean zego-
enak behintzat belarri oso
ona izango zuen, etengabe ari
zen-eta Axuerok desafinatu
egin dik esanez.
Bai. Axueroeta beste herri-

tar ugari izan ziren gonbida-
tuak kontzertuan parte har-
tzeko. Baita parte hartu ere!
Orion ez dugu galdu oraindik
kantatzeko ohitura eder hori.
Harmailetan ginenok ere
abestu genuen, behintzat.
Musika eskolakoak ez zi-

ren konplikatu planteamen-
duan. Zorionak! Oso zaila da
ez konplikatzea.  Partituran
sobera zeuden notak kentzea
zela konposatzerakoan gau-
zarik zailena, esaten zuen
Brahms konpositoreak. Eta
hori ongi egin zuten profesio-

Titularra lerro batera edo
bitara egin daiteke

E
z nekien zer entzun
eta zer ikusiko nuen
ere, Orioko musika
eskolak antolatutako

kontzertuan. Berezia zen. 25
urte betetzen zituen gure es-
kolak eta nola-hala ospatu
behar. Erdi-erditik asmatu
zuten. Gaur musika eskola
osatzen duten irakasleek
bete-betean eman ziguten
bihotzean kontzertura azal-
du ginen oriotarroi.
Bi ordukoa izan zen, eta

motza egin zitzaigun, nahiz

nal puska horiek. Ezin hobe-
to. Konplikatu gabe, baina
sendoa. Serioa. Oso zaila da
musika eskola batean hain-
beste talde desberdin izatea,
sortu zutenek sekulako poza
izango dute gaur egun. Ikas-
leek lan zoragarria egin zu-
ten. Irakasleek beren une po-
lita izan zuten. 
Baina aipagarriena kirol-

degiko giroa. Inork ez zuen
etxera joan nahi. Hori poza!
Jarraitu beste 25 urtez, mese-
dez. Horrela, gainera, Axue-
rok erebeste aukera bat izan-
go luke, ongi kantatzen ikasi
eta, ez desafinatzeko.

[ XABIER LIZASO ]

Kritika
Kontzertua
Musika Eskolaren 25.
urteurreneko kontzertua,
Ekainaren 18an Karela kiroldegian
emandako kontzertuaren kritika
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25 urteko bidaian aurrera
25 urte egingo ditu aurten izarra bideo dendak. Bide luze horretan aritzagako lokale-
an egon da beti denda eta, aurten, 25 urte beteta, beste bat zabalduko du Eusko Guda-
ri kalean. izarra atorrasagasti nagusiak esker ona adierazi nahi die herritarrei, orain-
dik aurrera egiteko gogoa eta ilusioa baitu horiei esker. Hemendik aurrera ere arreta
hobetzen segiko duela esan digu, bidaia ahalik eta luzeena egiteko.

zO RitxARRAK!››OSPAKIZUNA››

A
zken aulki mugiko-
rreko estropadetan,
uretako epaileek ez

zuten hitz bat bera ere esan
euskaraz.

Garai hauetan oraindik ere
epaileek euskaraz ez egitea 
—non eta Orion— larria da,
eta horri aurre egiteko, Orio-
ko Arraun Elkarteak, antola-
tzaile den aldetik,  gutxienez
hori eskatu beharko lioke da-
gokionari.

Bide batez, estropaden on-
doren, zaborra asteazkena
arte egon zen Dikeko parke
inguruetan, eta zikinkeria
bota zutenei eta hurrengo
egunerako garbitzea zego-
kionari ere kexa azaldu nahi
diegu.

Estropadetako
epaileei

zer iruditzen zaizu egunero
erabiltzen diren errepideetan auto
lasterketak egitea?

154 erantzun jaso ditu galderak. 42 alde agertu
da, 103 kontra, 7ri bost axola zaio kontua eta 2k
ez dakite zer esan gai honen inguruan.

Hurrengo galdera

Oporretan herritik kanpora
joatea beharrezkoa al da hobeto
pasatzeko?

erantzun ezazu www.karkara.com webgunean
eta emaitza 303. karkaran argataratuko dugu.?

iNKeStA››
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Gabriel Loidi Aiako Xegula, bere andrearen baserriaren aurrean. LOIDI FAMILIA

berritan urte batzuk paseak
zituen Burgoseko presonde-
gian. Bigarren aldi hartan, he-
rriko batek salatuta izan zen.
Gabriel Asturiaseko Trubia-
ko kanoi fabrikan egon zen,
batallon de trabajadoresbate-
an. Ez zuen suerte handirik
izan. Edo beharbada, bai! Te-
odoro Mitxelenaren adiski-
dea zen Loidi. Teodoro fusila-
tu egin zuten Orioko gainean,
ELAkoa izatea bere erru guz-
tia, bere delitua. Aurten 75
urte dira harena. Gabrielek,
bi kartzelaldiak eginda ere,
bizitza luzea izan zuen: bizi-
rik zen Franco diktadorea
1975ean hil zenean; eta
1977ko urtarrilean, gerra ga-
raiko Orioko Udaleko ikurri-
na, herritarrekin kalejiran,
berriro udaletxera eramate-
ko ohorea izan zuenean, ge-

Gerra ondokoak

J
uan Jose Loidik ondo
gogoan du: mutil kos-
korra zela, arrantzan
zegoen Orioko putzu

ixkinan, aitarekin pantxoak
harrapatzen. Manuel aguazi-
la bila etorri zitzaion aitari, la-
guna zuen, eta biak batera
joan ziren. Handik pixka ba-
tera, mutiko bat etorri eta
etxera joateko esan zion Juan
Joseri. Aita despeditzeko zen,
kartzelara zihoan, bigarren
aldiz. Gabriel Loidi, aita, tre-
na hartu eta kartzelara joan
zen, bere kabuz, bakarrik, es-
koltarik gabe, Asturiasera,
etxean andrea eta 3 seme-ala-
ba utzita. Lehen ere egona
zen kartzelan, gerra bukatu

rran bera bezala gudari ibili-
tako Jose Mari Solaberrieta-
rekin batera. 
Gabriel Asturiaseko kar-

tzelatik bueltatuta, egun ba-
tean Orioko zubian zihoala,
ezagun batek esan zion: Ba al
dakik zein hil den, hi salatu
hinduena. Biharamunean
Gabriel haren hiletan izan
zen. Barkatu egin zion. Orain-
dik ondo oroitzen da Juan
Jose Loidi, aitarekin arran-
tzan zegoen mutil koskor
hura, orain aitonduta baldin
badago ere. Begietan malko-
ak zituela gogoratu zuen bere
bizitzako pasarte hori, orain
ere euskal gizarteak horixe
behar duela erantsiz: barka-
tzea.

[ IÑAKI ITURAIN ] 

Oroimenaren
kutxa

Jon Bravo Garmendia,
0rion, ekainaren 14an.
Udane Uranga Landa, 0rion,
ekainaren 8an.
Maren Manterola Gaztañaz-
pi, 0rion, ekainaren 5ean.
Julen Encinas Illarramendi,
0rion, ekainaren 2an.
Malen Olaskoaga Etxebe-
rria, 0rion, maiatzaren 31n.

JAIOTAKOAK››

Joseba Brit Elola eta 
Amanda Maye Gonser, Orion,
ekainaren 18an.
Elixabete Iradi Abad eta
Gorka Hernandez Ramirez ,
Orion, ekainaren 11n.
Igor Ikutza Azurmendi eta
Nere Ezpeleta Bereziartua,
Orion, ekainaren 11n.
Maider Sukia Etxeberria eta
Egoitz Etxeberria Etxeberria ,
Orion, ekainaren 4an. 
Ibon Aranzabal Urbieta eta
Ane Cano Kortajarena, Orion,
ekainaren 2an.

EZKONDUTAKOAK››

Escolastica Ortega 
Intxauspe, Orion, ekainaren
16an. 86 urte.
Guadalupe Perez Villar,
Orion, ekainaren 7an. 83 urte.

HILDAKOAK››

Eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
Karkaran jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27
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“Tronpetako ikasle izandakoekin
harremana mantentzen dut oraindik”
Joxerra Salaberria
Tronpeta irakaslea

ra moldatzen da, eta malgutasun gehia-
goz egiten da lan. Ikasleei dagokienez,
gaur egun lehenago hasten dira eta kon-
fiantza gehiago dagoenez, dena arinagoa
dela esango nuke.
Musika tresnei dagokienez ere, es-

kaintza zabalagoa da orain. Hasieran 3-4
tresna jotzen irakasten zen: pianoa, soi-
nua, biolina eta tronpeta. Orain dozena
bat izango dira: bandako instrumentu
guztiak, orkestrako ia denak eta tradi-
zionalak: txistua, txalaparta, trikitixa…
Musika eskolak emango zizkizun une
politak, ezta?
Ikasturte bukaerako emanaldiak han-
diak izaten dira. Niretzat oso politak.
Musika eskolako ia kide guztiok parte
hartzen dugu eta denak elkartzea zaila
den arren, ongi ateratzen dira. 25. urteu-
rreneko kontzertua ere berezia izan da.
Beharbada, musikalki ez da izugarria
izan, baina hainbeste herritarrek bat
egiteak xarma berezia izan du.

Zure eskutatik pasatako ikasleen ibilbi-
dea jarraitzen duzu?
Benetan betetzen nauena haiekin orain-
dik harremana edukitzea da. Musika es-
kolako zikloa bukatu arren, oraindik
deitzen didate eta ikusten ditut. Txaran-
gako tronpeta jotzaileak nire ikasle izan
dira, eta gertatu izan zait Kontxako es-
tropadetan, tronpeta soinuak entzun
eta Orioko nire ikasleak izatea. Musika
taldeekin ere jotzen dute, Gozategire-
kin, Bizkaiko talderen batekin… 
Nola ikusten duzu musika eskolaren
etorkizuna?
Musika Eskola lan handia egiten ari da
eskaintza zabaltzeko, eta ikasleak gustu-
ra egoteko. Jende gehiago erakartzea
lortuz gero, gauzak ongi egiten ari garen
seinale izango da.  Ikasleei musikareki-
ko zaletasuna sortzea zaila da, baina pro-
batzeko esango nieke eta gustuko dute-
nak lotutageratuz gero, primeran.KARKARA

Danbolin musika eskolak 25 urte beteko ditu eta 17 egingo ditu
bertan irakasle lanetan denbora gehien daramanak. Urte
luzeotako ibilbidean musika eskolak izan dituen aldaketak ahotan
hartu eta tronpeta doinuz kontatu dizkigu Joxerra Salaberriak.

IRATI AGIRREAZALDEGI

Lezokoa da Joxerra Salaberria, Danbolin
musika eskolako beste hiru irakasle be-
zala. 1994an hasi zen, Xabier Lizaso  zu-
zendari zela. Kontserbatoriotik harre-
man ona izanik, eskolak emateko deitu
zion. Gaur egun, Orion, Lezon, Eibarren
eta Lasarten da  tronpeta irakasle.
Zuretzat zer da musika?
Artea, zaletasuna, ofizioa, dena. Etxean,
aitak danborra jo eta koruan abesten
zuen. Ni, nahigabe, mundu horretan sar-
tu eta pixkanaka sakonduz joan nintzen.
Errenterian hasi nituen musika ikaske-
tak eta gero, Donostiako kontserbato-
rioan goi mailako ikasketak bukatuta,
musika  irakasle lanei ekin nien.  
Orioko musika eskolan 25 urte hauetan
aldaketa asko izan dira, ezta?

Aldaketak arlo guztietan izan dira. Le-
kuari dagokionez,  lehen udaletxe zaha-
rrean geunden eta ni hasi aurretik beste
toki batean ere egon zen eskola. Medio-
ak ere asko hobetu dira. 
Ezberdintasun handiena jendearen

konpromisoan nabaritu dut. Lehen
orain baino handiagoa zen, izena ema-
ten zuena benetako gogoz hasten zen.
Gaur egun, musikaz gain, aukera asko
dituzte neska-mutilek: dantza, ingelesa,
kirola, dotrina… Lehen bi aukeratu
arren, horietan gehiago saiatzen zirela
uste dut. Ona da denetarik pixka bat ja-
kitea, baina… Lehen etxeko lanak ere
gehiago izaten ziren. Kontserbatorioko
metodologia zorrotzagoa zen eta ikas-
turtea gainditzeko ariketa zehatzak egin
beharra zegoen, orain ikaslearen arabe-

“Ezberdintasun handiena
jendearen konpromisoan
dago. Lehen orain baino
handiagoa zen, ikaslea
benetako gogoz hasten zen”

“Inoiz gertatu izan zait,
Kontxako estropadetan,
tronpeta soinuak entzun eta
gerturatutakoan Orioko nire
ikasleak izatea”
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EKAINA
24tik 26ra, Lasa.
27an, Azaldegi.
28an, Larrañaga.
29an, Gallo.
30ean, Barrenetxea.

UZTAILA
1ean, Zulaika.
2an eta 3an, Larrañaga.
4an, Gallo.
05ean, Azaldegi.
06an, Barrenetxea.
07an, Iriarte.
08an, Larrañaga.
09an eta 10ean, Mutiozabal.
11n, Azaldegi.

Azaldegi: urdaneta kalea, 8

943 13 31 83 Zarautz

Barrenetxea: 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

Gallo: 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

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA
24 11:49 eta  _____ 05:28 eta 17:56
25 00:10 eta 12:51 06:28 eta 19:01
26 01:12 eta 13:51 07:29 eta 20:03
27 02:12 eta 14:44 08:24 eta 20:57
28 03:06 eta 15:31 09:13 eta 21:44
29 03:55 eta 16:13 09:57 eta 22:27
30 04:39 eta 16:54 10:37 eta 23:08
01 05:21 eta 17:35 11:17 eta 23:49
02 06:02 eta 18:16 11:57 eta _____
03 06:44 eta 18:58 00:30 eta 12:39
04 07:28 eta 19:343 01:13 eta 13:22
05 08:13 eta 20:29 01:57 eta 14:08
06 09:01 eta 21:19 02:44 eta 14:56
07 09:53 eta 22:13 03:34 eta 15:49
08 10:50 eta 23:15 04:28 eta 16:48

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››

itSASOA››

zAiNtzAKO bOtiKAK››

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.

Garaje itxia salgai Mendi-
beltz futbol zelaiaren az-
pian. 20,67 metro koadro.
Telefono zenbakiak: 
646 28 99 07
630 37 01 38.

Lan Eskaera
Emakume etorkinak adi-
nekoak zainduko lituzke.
Etxean bertan biziko litza-
teke. Interesatuek deitu te-
lefono zenbaki honetara:
663 11 75 79 (Rosa).
Uda partean, goizez, 14
urte bitartekoei banakako
eskolak emango nizkieke.
Neska oriotar euskalduna.
Tf.: 664 24 82 34.
Neska euskalduna ume-
ak zaintzeko prest, arra-
tsaldez. Eskarmentua
daukat. Interesatuek deitu
lasai. Tf.: 679 85 23 41.

Neska arduratsuak etxe-
ak garbitu edo edadetuak
zainduko lituzke. Deitu 
Tf.: 600 74 56 86.
Neska gazteak etxeak
garbitu edo haurrak zain-
duko lituzke uda honetan. 
Tf.:  666 29 75 01.

Galdutakoak
Ekainaren 11n, arratsal-
deko 7:30 aldera ikastola-
ko parkean ume kotxea
ahaztuta utzi genuen, Ma-
claren markakoa, grisa eta
letra horiekin. Kotxe azpi-
ko sarean, umearen jertse
beltza eta grisa zegoen.
Norbaitek jaso badu, es-
kertuko genioke buelta-
tzea. Tf.: 626 99 50 05

Errenta
Etxea alokatzeko. Ani-
barko Portuan. Bi logela
ditu eta urte osorako alo-
kairuan eskaintzen da. Te-
lefonoa: 615757648.
Bi edo hiru logelako
etxea hartuko nuke erren-
tan. Tf.: 662 31 13 20 eta  
943 13 17 47 (Cristian).

Saltzeko
Intxaurrak dauzkat sal-
tzeko. Tf.: 943 83 44 98.
Egongelako gerezizko al-
tzaria salduko nuke. Baita
gaztetxoentzako litera-
dun logelako altzariak ere.
Tf.: 678532304 (Jaione).
Garaje itxia salgai Ibai
Ondon. 21,70 metro koa-
dro; 3 metroko altuera.
45.000 euro. Interesatuek
deitu  627 63 87 76ra.

AzOKA››

[ ]

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 20:08 21:08 22:08 22:40

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 17:4518:15 18:45 19:15 19:4520:15 21:15 22:15 22:47

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. Grisez dauden orduetan trenak daude asteburuetan.

tReN  ORDuteGiAK››
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esklerosi anizkoitzaren berri emateko ‘Busti zaitez’ lelotzat hartu eta
Herriko Plazan informazio mahaia jarriko dute esklerosi anizkoitza eugenia
epaltza euskal Fundaziokoek uztailaren 10ean, 10:00etatik 15:00etara
bitartean. kanpaina horrekin gaixotasun sendaezinak sortzen dituen
arazoak jendartera zabaltzeaz gain, gaixoen bizi kalitatea hobetzeko dirua
bildu eta kamisetak salduko dituzte.

Busti zaitez esklerosiarengatik

Orio
Bertsolaritza
Uztailaren 8an, bertso afa-
ria, Kanpinean.
Abuztuaren 12an, bertso
saioa Gorka Azkarate, Arkaitz
Oiartzabal Xamoa, Ibai Esoain
eta Xabier Sukia bertsolarie-
kin, 22:30ean, Kolon Txiki ta-
bernan.

Informatika
Ekainaren 27an, Twitter in-
formazio sareari buruzko
ikastaroa. 16:00etatik
18:00etara, KZ gunean .
Uztailaren 1ean, argazkiak
editatzeko Picnikaplikazioari
buruzko ikastaroa. 09:00eta-
tik 11:00etara, KZ gunean.
Uztailaren 4an, Skypepro-
gramari buruzko ikastaroa.
11:00etatik 13:00etara, 
KZ gunean.

Uztailaren 7an, Blogak sor-
tzeko Bloggeratariari buruzko
ikastaroa. 11:00etatik
13:00etara, KZ gunean.
Uztailaren 13an, Writter ikas-
taroa. 11:00etatik 13:00etara,
KZ gunean.
Uztailaren 19 eta 20an, meta

postontziari eta gordailu elek-

tronikoari buruzko ikastaroa.
11:00etatik 13:00etara, 
KZ gunean.

Erakusketak
Uztailaren 14tik 29ra bitarte-
an, Egun bat arrantzanerakus-
keta, 09:00etatik 13:00etara,
kultur etxean..

Kultur etxea
Ekainaren 22tik uztailaren
29ra  eta irailaren 1etik 10era
bitartean, goizez (09:00-
13:00) bakarrik egongo da ire-
kita kultur etxea. Abuztuan
itxi egingo dute.

Aia
San Joan festak Iturriotzen
Ekainaren 24an, erromeria,
Tapia, Leturia eta Ostolazare-
kin, gauean.
Ekainaren 25ean, meza,
12:00etan. Ondoren, hamai-
ketakoa eta haur jolasak, An-
der Beldarrain trikitilariak
alaituta. Gauean, erromeria
Kupela taldearekin.
Ekainak 26, bazkaria. Ber-
tsolariak: Olaso, Beñat Lizaso
eta Urdangarin. Trikitilariak:
Ansorregi eta Larrañaga.
13:30ean, Izurtzu erretegian. 

Txirrindularitza
Ekainaren 24an, XXII. Gazte
mailako Gipuzkoako itzulia.
Prologoa. Erlojuaren aurka
bakarkako proba. 19:00etan,
Etxetxotik hasita. 
Uztailaren 23an, II. Junior
mailako txirrindulari saria.

Silo Bolak
Uztailaren 12an eta abuztua-
ren 9an, silo-bolen bilketa. In-
formazioa: 943 81 65 00
(Urkome)/660 04 97 51 (Igor).

Podologia
Uztailaren 16an. Ordua har-
tzeko deitu 943 13 11 44ra.

Eliza
Uztailaren 1ean, batzar ire-
kia elizako obren berri emate-
ko (Aurrekontuak…).
20:00etan, elizan. 
Uztailaren 4an, auzolana,
bankuak... elizatik ateratzeko.
09:00etan, elizan. 
Uztailaren 4an itxiko da eli-
za obretarako. Egun horreta-
tik aurrera, lanak bukatu bi-
tartean, astegunetako meza
parrokiako saloian izango da;
asteburuetakoak eta hiletak
Ikastolako aretoan.

Zinema
Uztailaren 9an eta 30ean eta
abuztuaren 6an eta 13an, zi-
nema emanaldiak. 22:00etan,
hondartzan. 

Haurrak
Abuztuko ostegunetan, hau-
rrentzako emanaldiak.
18:00etan, plazan. 

AGeNDA››
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