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Txalupa zaharra, patroi berria
Zuzendaritza batzorde berria ezezik, talde teknikoa ere  berria du arraun
elkarteak, joan den azaroaz geroztik. Haiekin aritu gara hizketan.
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mIKEL IRURETAGOIENA  (dOinua: ZuK iL Zenduen artZaia)

1
Torero batek esan zuena
ondo daukat ikasita:
azken faenan denok besotan
hankak aurrera jarrita.
Matadore bat gogoan hartuz
hasi behar det zirika,
denbora luzez bizi ondoren
azkenean ehortzita,
ordaindu gabe joan zaiguna
kontua mahaian utzita!

2
Nola ahaztu Gasteizen grisak
eliz-atarin tiroka?
Ta Jurramendin fanatikoek
bi gazte karlista bota.
La calle es mía harro esanaz
bera gainera mokoka.
Jakin dezala esandakoa
ez zaigula asko inporta,
Euskal Herrian behintzat beretzat
kalerik ez da izango ta.

3
Gazte-gaztetik geurean kontra
eskuinaren aitona,
euskara hilda zegoela ta
museo batentzat ona.
Alferrik ez da pasa debora
esaldi hartatik hona,
bizitzak badu denantzat buelta,
nahiz ta iruditu broma,
bera joan zen ta euskera da
bizi-bizirik dagona.
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Lodosako ikastolarekin
elkartasunez

Lodosako ikastolari laguntzeko 1.100
euro lortu ditugu  Orioko Herri Ikasto-
lan. Mila-mila esker guztioi!

Lodosa-Sartagudako ikastolaren ego-
era ez da erraza. Eremu ez euskaldunean
kokatuta dagoen aldetik, ikastetxeak
egoera ekonomiko zaila bizi du eta ho-
rren aurrean Ikastolen Elkarteak lagun-
tzeko deia egin du; izan ere, euskarak
Lodosako ikastola behar du. 

Kanpaina berezi bat jarri da martxan,
eta aurreneko egitasmoa Ikasle bat, euro
batizenekoa izan da. Euskal Herriko
ikastolek euro bat emango dute matri-
kulaturik duen ikasle bakoitzeko. Ho-
rrez gain, Orioko Herri Ikastolak mundu
guztiari egin dio dei laguntza emateko,
eta kontu korronte bat ere zabaldu duela
jakinarazten du nork bere ekarpena egi-
teko. Hona hemen zenbakia: 
3035 0153 46 1531026051. Orioko Herri

Ikastola

Nahikoa da

Gobernuan sartu ginenetik entzutea to-
katu zaigu. Kritika politikoak onartzeko
prest gaude, irizpide ezberdinak ditugu-
lako eta ikuspegi ezberdinen artean ez-
tabaida egotea normala delako. Baina ez
gaude edozer gauza onartzeko prest.  

Egin dezagun azken hilabeteetan era-
bilitako hitzen errepasoa. EAJ alderdiak
administrazio publikoko inuzenteakgi-
nela idatzi zuen azaroaren 30ean. Dikta-
doreaketa gezurteroakurtarrilaren 4an.
Urtarrilaren 29an, berriz, Bilduko bi zi-
negotziren kontrako salaketa pertsona-
la egin zenuten, justifikaziorik gabe nor-
bere interesen defentsan aritzea egotzi
zenieten Beñat Solaberrietari eta Jon
Agirresaroberi. Hori oso grabea da. 

Minduta gaude, oso minduta.  Udalera
lanera sartu ginen; gu bezala, zuek. Nor-
berak erabakitzen du nola jokatu eta zer
egin. Udaletxera azaldu ere egin gabe gu-
tunak idaztera dedikatu nahi baduzue,
zuen aukera da. Zuek aukeratu duzue
gobernuan ez sartzea, liberaziorik ez
hartzea, eta lanean ari diren beste bi al-
derdietatik aldentzea. Herria eta Udala
lagundu beharrean, kontrakoa: gureaez
den alkatea oztopatzea. Bistakoa da
zuen jarrera. 

Bigarren aldiz, KArKArAn, errespetua
eskatzen dizuegu. Kontu handiz ibili ge-
zurrak zabaltzerakoan. Are gehiago,
pertsonen aurka justifikatu gabeko sala-
ketak egiterakoan. Gu ez gara eskutitzak
erantzuten arituko; lanera etorri gara

eta, herriak kezkatzen bazaituzte, udale-
txean egingo dugu topo, pertsonatik
pertsonara, zinegotzitik zinegotzira. Ba-
tzordeetan, alorrez alor antolatu diren
aholku mahaietan edo udaletxeko pasi-
lloan. 

Orioko Udalean bada lanerako auke-
ra; prest egon behar, ordea. Orioko BIldu

Cine Leunda dela eta…

Aurreko KArKArAko Oroimenaren Ku-
txaatala irakurrita, zenbait kontu etorri
zitzaizkidan burura.

Makina bat ordu pasatakoa naiz zine
hartan; beno, bai ni eta baita nire adine-
ko beste jende asko ere. Kontua da, ni ez
naizela bereziki gogoratzen Ben-Hur, Lo
que el viento se llevóedo Sonrisas y lágri-
masbezalako pelikula handiekin eta,
bestalde, nik ez dut erlazionatzen toki
hori artikuluan aipatzen ziren hitzaldi
edo jaialdi ilustre haiekin  ere.

Cine Leunda gehiago lotzen dut nik
beste mota bateko pelikulekin: Fu Man-
chu, Le llamaban Trinidad, La mula
Francis, 7 novias para 7 hermanosedota
Luis de Funes frantsesarenak, garai har-
tako españoladaketa horrelakoak. Egia
da haietako batzuk benetan txarrak zire-
la, baina berdin zitzaidan…

Han ikasi nuen Oklahoma, Chicago
edo Idaho existitzen zirela, Kieven beti
elurra egiten zuela eta Pecos ibaiaren
beste aldekoak azkarragoak zirela colta-
rekin.

Ikasi nuen Sissiren soineko ederrak ez
zirela behin ere zimurtzen, eta baita ha-
rrituta gelditu ere ezin asmatuz nola ka-
bitzen ziren maleta txiki haietan diligen-
tzianbidaiatzen zuen emakumearen
gona luzeak.

Edo Londresko behe-lainoaren atze-
tik beti sustoa espero behar zela. Jakin
genuen, baita ere, indioak izan litezkeela
komantxe, apatxe, xoxon, arapaho, txe-
roki, seminola, txirikaua, navajo, sioux,
txeiene edo hankabeltzak –tira, guk pies-
negrosesaten genien azken horiei–.
Gero, agian ez zelako errentagarria edo
–ez dakit arrazoia–, itxi egin zuten zinea.

Gogora etorri zait nola, garaitsu har-
tan, Itzala tabernan, pelikula zale amo-
rratu talde bat elkartu ginen eta, Udala-
ren laguntzarekin alkilerra ordainduz,
Orioko Zine Klub taldea sortu eta mar-
txan jarri genuen. Con la muerte en los
talonesizan zen lehenbiziko pelikula,
1983ko apirilaren 29an, eta beste asko
etorri ziren ondoren: Chinatown, El
tambor de hojalata, Quadrophenia, The
Last Waltz, Temrocketa abar…

Cine Leunda bota zuten, orain dauden
etxeak egiteko eta, 16 mm-ko kamera
erosita, Itsas Etxeko –gaur egungo an-
bulatorioko–aretoan jarraitu genuen,
baina hori beste kontu bat da…

Lerro hauen bitartez, agurtu nahi ni-
tuzke garai hartako Jabier Bergara
–orain Gasteizen bizi dena–, Mauri –Za-
rautzen–, Iñaki Bastos, Manu Peña,
Xanxe, Jabier Zabaleta eta, jakina, San-
tos. Barkatuko duzue, baina nostalgiko
xamarra jarri naiz… Sorkunde Lizaso.

argitaratu nahi diren gutunak
KarKarara bidal daitezke posta
elektronikoz honako helbidera:
karkara@karkara.com
edo gure lokalera eskura ekarri
(kultur etxean) edo postaz bidali.
KarKarak ez du argitaratuko ize-
nik gabe datorren gutunik. egile-
ak hala nahi badu, ezizenarekin
argitaratuko dugu; baina, beti,
guk egilea nor den jakinda. Gutu-
nean norbait aipatzen baldin
bada eta norbait horrek gutuna-
ren egilea nor den jakin nahi
badu, KarKarak esan egingo dio.

KarKarak bere egiten du esku-
titzak laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak
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Eskari eta galderen tartea
Eztabaida ugari izan zen azken udalba-
tzarrean gai-zerrenda bukatu eta eskari
eta galderen tartea zabaldu zenean.

Noemi Ostolaza hasi zen hizketan esa-
nez, udal gobernukoak langileekin izaten
ari diren jarrerarekin kezkatuta gaude,
sorgin ehiza moduko bat egiten ari direla
iruditzen zaigu. Kultur teknikariari la-
naldia erdira jaisteko proposamena txos-
ten juridikoa izan arte ez egiteko eskatu
nahi genuen eta, hala ere, bozkatu egin
zen batzordean. Dena dela, atzera egin
dela ikusi dugu. Hala ere, ez zaigu bidez-
koa iruditzen pertsona bati  lanaldia erdi-
ra jaistea, nola pentsatzen duen ez gusta-
tzeagatik. Mahai honetan dauden bi, lan-
postu hori lortu nahian ibili ziren, eta guk
usain txarra hartu diogu kontuari.

Beñat Solaberrietak horrela erantzun
zion: aurrera jarraitzen du prozesuak,
udal langileen lanak banatu nahi ditugu
eta hortik etorri da kultur teknikariaren
lana erdira jaisteko proposamena. Duen
pentsatzeko modua ez zaigula gustatzen
esatea zure interpretazioa da gaineratu
zuen, eta idazkariari Noemik esandakoa
aktan jasotzeko eskatu zion. Aipatutako-
en izen-abizenak esateko eskatu zuen al-
kateak  eta, orduan, Jon redondok esan
zuen  Solaberrieta bera eta Agirresarobe
zirela. Hitz horiek aktan jasotzeko eska-
tu zuen Solaberrietak. 

Urtarrilaren 30ean, astelehena, iluntze-
ko 20:00etan, ez-ohiko udalbatzarra
egin zen Orioko udaletxean. Alkateak
azaldu bezala, batzordeen bilerak-eta
izan zituztelako, hilaren 26tik 30era
pasa zuten plenoa.

Gai zerrendaren ordena aldatu zuten
lehenik eta behin, ustez lapurtutako
haurren sarea dela-eta EAJk bultzatuta-
ko Orioko Udalaren adierazpen institu-
zionala zegoen zortzigarren, baina ber-
taratutako batzuen eskariz, lehenengoa
izan zen eztabaidatzeko.

Horrez gain, 3. eta 4. puntuak, aurre-
kontua eta langileen ingurukoak, mahai
gainean uzteko eskaera egin zuen Orai-
nek. Bozketa egin zuten eta Bildu eta
Orainen baiezko botoekin eta EAJren
abstentzioarekin, aldeko 7 boto jasota
aurrera egin zuen eskaerak. Gauzak ho-
rrela, 2012ko aurrekontuak oraindik
onartu gabe geratu ziren, baita 2012ko
langileen zerrenda organikoa eta lan-
postuen zerrenda ere.

Onartu ez zen puntu bakarra, Orioko

Udalak Azkoitia, Zarautz, Urretxu,
Errenteria eta Ormaiztegiko udalekin,
Kutxaren gobernu organoak aukeratze-
ko taldea osatzearena izan zen. EAJk
ezezko 6 boto eman zituen, Bilduk alde-
ko 5 eta Orain abstenitu egin zen.

Gainontzeko gai guztiak onartu ziren.
Teknifikazio zentroarenak eztabaida
handia sortu zuen, eta Bildu eta Orainek
proiektuaren aldaketa onartu zuten, bai-
na EAJk ezezko botoa eman zuen. Ku-
txabankeko Kontseilari Nagusiak izen-
datzeari buruzko mozioak ere eztabaida
sortu zuen, baina Bilduren eta Orainen
aldeko botoekin onartu egin zen.

Azken gaia Jokin Izagirrek, Orain tal-
deko zinegotziak, kargua uztearena izan
zen. Zerrendako hurrengoak Mikel
Aranzabalek ere ez du hartu nahi izan,
lan kontuak tarteko,  eta, ondorioz, Joxe
Angel Iparragirrek hartuko du Jokin
Izagirrek utzitako lekua. Beñat Solabe-
rrieta alkateak esker ona adierazi zion
Jokin Izagirreri Udalean tarte honetan
egindako lanagatik.

2012ko aurrekontuak
mahai gainean geratu
ziren azken plenoan

Jokin Izagirre, mahaian eskuinean eserita, bere azken udalbatzarrean. KARKARA

Plenoa hasi aurretik, Orain taldeak eskaera egin zion Beñat
Solaberrieta alkateari aurrekontuen bozketa hurrengorako uzteko
eta Bilduren eta Orainen botoekin onartu zen hori. 
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LABUR

Bertsolaritza
Maia eta Zubeldiarekin afaria
Presoen aldeko bertso afaria antolatu

dute bigarren urtez jarraian Orion. Otsai-

laren 24an izango da eta Jon Maia eta Iker

Zubeldia izango dira Balea elkartean. Afa-

riko menua honakoa izango da: otarrains-

kak, piper beteak, baserriko oilaskoa, pos-

trea, kafea eta kopa. Txartelak 25 eurotan

daude salgai Gabon, Kolon Txiki eta Sara-

sua tabernetan.

Irteera
Eski irteera Talai Mendirekin
Urtero bezala, aurten ere eski irteera an-

tolatu du Talai Mendi mendi elkarteak,

Orioko Udalaren laguntzaz. Otsailaren 25

eta 26an izango da elurretara bidaia eta

otsailaren 17a baino lehen eman beharko

da izena Uranga burdindegian. Irteeraren

prezioa 85 eurokoa izango da eta prezio-

aren barruan mantenu erdia, 2 forfait eta

autobusa sartzen dira. Asegurua ez due-

nak, derrigorrez egin beharko du eta 13

euro kostako da. Horrez gain, materiala

ez duenak alkilatzea ere ordaindu behar-

ko du. Luz Ardidenen eskiatuko dute.

Dantza
Musika eskolakoen emanaldia
Larunbat honetan, otsailaren 11n, arratsal-

deko 18:00etan, dantza emanaldia izan-

go da Karela kiroldegian. Bertan 180 dan-

tzako ikasleek parte hartuko dute, 4 tik 13

urtera bitartekoek, Ander Errasti irakasle-

aren esanetara. Musika Eskolako instru-

mentuko ikasleek ere doinuak jarriko diz-

kiete dantzei. Dantza hauek egingo dituz-

te: Txulalai, Zapatain, Esku-dantza,

Agintaria, Agurra, Bolant dantza, Alparga-

ta, Belauntxingo Pello Joxepe, San Sebas-

tian martxa, Banakoa, Barrikada eta hiru

koreografia, kanta banarekin.

Emaitza bikainak Danbolinekoek
Andoaingo piano jaialdian

Otsailaren 4an eta 5ean egin zen aurten-
go Andoaingo piano jaialdia. Eguraldi
hotzak barrura jotzeko tentazioa ema-
ten zuen, eta oriotarrak Bastero kultur
guneko bi aretotan jardun ziren jo eta ke
pianoari soinu gozoak ateratzen.

Oriotik, Audra Almanaityte irakaslea-
rekin batera, 17 piano-jotzaile eraman
zituzten Danbolin musika eskolakoek.
Modalitate ezberdinetan hartu zuten
parte: bakarlari bezala aritu ziren 11 ikas-
le eta beste 6k lau eskutarako modalita-
tean jardun zuten.

Emaitzak
Emaitza apartak lortu dituzte Orioko
piano-jotzaileek eta gustura daude Dan-
bolin musika eskolako irakasle eta ardu-
radunak.

Guztira 11 urrezko dominarekin eta
beste hiru zilarrezkorekin itzuli ziren
Andoaindik oriotarrak. Bakarlari beza-
la, A mailan, Alejandro Camposek zila-
rra irabazi zuen; Miren Genova, Hodei
Sanz eta Amaia Izagirrek, berriz, urrea.
Izagirrek aipamen berezia jaso zuen gai-
nera.

B mailan guztiek urrea irabazi zuten
eta Ander Carrerak aipamen berezia ere
bai. Gainontzekoak hauek izan ziren:
Paula Argintxona, Ainhoa Bontigi, Borja
Esnal, Mikel Etxarri eta Aitor Lizaso. 

C mailan bakarlari bakarra izan zen,
Jon Loidi eta, urrezko dominaz gain, ai-
pamen berezia jaso zuen. Lau eskutara
Iker Pielagok eta Unai Bontigik A mai-
lan eta Uxue Alberdik eta Ainhoa Grijal-
bak B mailan zilarra lortu zuten; Goiza-
ne Bayilin eta Nora Pielagok, urrea.

Aipamen berezia jaso zuten Amaia Izagirrek, Jon Loidik eta Ander Carrerak. dANBolIN muSIKA ESKolA

andoainen urtero izaten da danbolin musika eskolako ikasle taldea
Bastero kultur gunean egiten den piano jaialdian. aurten ere han
izan dira 17 piano-jotzaile audra almanaityte irakaslearekin.
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Mozorro desfileak, lehiaketak eta
musika nagusi inauterietan

Mozorroak prestatzen,  dantzan ikasten
eta taberna nola apaindu pentsatzen ere
ari dira gurean. Izan ere, inauteriekin ba-
tera jai giroa etorriko da-eta  herrira.

Orain arte, inauteri-larunbatean mo-
zorro festa izaten zen kaleetan barrena,
baina umeak batetik, eta gazte eta hel-
duak bestetik aritu izan dira. Aurten, or-
dea, denak elkartzea pentsatu dute anto-
latzaileek eta herriko taldeak, ikastetxe-
ak, elkarteak… Udalak egindako
deialdiari erantzun eta inauteriak denek
batera antolatzea erabaki dute. Gazte-
txekoak, ikastolakoak, Zaraguetakoak,
esperientzia eskolakoak, Txurrumuski-
koak, tabernariak eta Udal ordezkariak
izan gara bileretan. Inauteri parte-har-
tzaileak egin nahi genituen eta hasieratik
etorri da jendea, ideia askorekin eta go-
goz; beraz, aurtengo inauterietan giro be-
rezia izango dela uste dugu; behintzat
asmo horrekin aritu gara lanean, esan
digu inauteriak antolatzeko ardura duen
Ekiñe Saizar zinegotziak.

Eguerditik hartuko du Oriok inauteri
usaina. Izan ere, epaileek herriko taber-
netan bueltatxoa egingo dute, tabernak
nola apainduta dauden ikusteko eta be-
rezienei diploma bana emango diete,
hiru guztira; parte hartzeko, hilaren 15a
baino lehen kultur etxean eman behar
dute izena tabernariek. 

Desfilea eta koreografia
Arratsalderako, berriz, desfilea antolatu
dute. 18:00etan, karroza eta guzti, Bika-
miotan hasi eta Estropalari kaletik pasa-
ko dira  gero; autopista azpira joan ondo-
ren, Arrantzale kalean geldialdia egingo
dute aurretik prestatutako koreografia
dantzatzeko. Desfileak aurrera egin aha-
la, beste geldialdi batzuk egingo dituzte
dantzan aritzeko: ikastola parean, Ibai
Ondon, Aritzagan eta plazan.

Koreografia ikasteko oraindik bada
denbora, izan ere, hilaren 15ean entse-
gua izango da Kosta Tailerrean  eta 17an
Ametsa gaztelekuan; 19:00etan biak.

Azaltzerik ez dutenek karkara.com-en
ere badute koreografia ikusteko bideoa.

Desfilean parte hartzeko edozein mo-
zorro jantzi ahal izango da, baina antola-
tzaileek ahalik eta originalenak izatera
animatu nahi dituzte oriotarrak. Hori
bultzatze aldera,  hiru sari emango dituz-
te amaieran plazan: karrozarik onenari,
taldekako mozorrorik onenari eta ba-
karkako edo binakako onenari.

`Zamorro txikiak´
Mozorroa norberak aukeratuko duen
arren, aurtengo desfilean izango dira
mozorro berezi batzuk: zamorro txikiak.
Ekiñe Saizarrek kontatu digunez, espe-
rientzia eskolakoen bidez jakin genuen,
nola garai batean, inauteriak baino bi
aste lehenago zamorro txikiak ateratzen
ziren Orion. Zakua burutik behera jantzi-
ta eta makila eskuetan hartuta kale izki-
netan jendea joka ibiltzen ziren. Hori be-
rreskuratzeko, zamorro txikiak izango
dira desfilean, garai bateko ohitura hura
ezagutzera emateko.

Desfile ostean, jatekoa jarriko dute
plazan eta txartelak aurretik izango dira
salgai Kultur Etxean, Salatxon eta kirol-
degian.

Taldekako mozorrorik onenak saria jasoko du desfilearen ondoren, baita bakarkako  edo binakakoak eta karrozarik onenak ere. KARKARA

esperientzia eskolako, gaztetxeko, ikastolako, Zaraguetako, txurru-
muskiko, tabernetako eta udaleko ordezkariak elkartu dira guztien
ideiekin inauteri parte-hartzaileak antolatzeko.
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Areto sofbola, neguko
hotza barrutik kentzeko
modurik onena

Kiroldegiaren ezaugarriak direla-eta
ezin izaten dute seniorrek etxean jokatu
areto sofbolean. Harmaila bakarra duen
kiroldegia behar du izan horrelako ka-
suan, eta Karelan ez da hori betetzen.

Horregatik kadete eta jubenilen parti-
dak baino ez dira jokatzen kiroldegian
eta Euskal ligako partidak jokatzen di-
tuzte Orion, bi astetik behin gutxi gora-
behera.

Orioko Bate Bizkorrak taldekoek dio-
tenez, areto sofbola oso dibertigarria da
jokatzeko. Jokoa azkarragoa izaten da,
partiden iraupena 40 eta 60 minutukoa
eta aldaketak eta abar askoz azkarrago
egin behar izaten dira betiko sofbolean
baino. Dena dela, gainontzeko arauak
sofboleko berak dira.

Kadete eta jubeniletan taldekide ia
guztiak oriotarrak diren arren, senio-
rren taldean dabiltzanen ahizpa gazteek
Orion jokatu nahi izaten dute. OBBk ez
dizkie ateak ixten eta Donostiatik eta
Iruñetik etortzen dira jokalari horiek

gehienbat. Horrez gain, Iruñeko talde
batekin hitzarmena du Oriokoak, haiek
OBBn jokatzeko aukera izan dezaten.
Hori dela eta, jokalariak behar dituzten
bakoitzean, deialdian nafarrak sartzen
dituzte. Oraintsu, esaterako, min hartu-
ta jokalari dezente dago Orion eta oso
ongi etorri zaie hitzarmen hori jokalari
faltarekin ez sufritzeko.

Txapelketa
Denetariko emaitzak izaten ari dira
Orioko Bate Bizkorrak Euskal ligaren le-
hen erdian. Irabazi eta galdutako parti-
den artean alde handirik ez dago eta liga
nahiko estua izaten ari dela esan dute ar-
duradunek.

Taldeak ohitzeko erabiltzen ari dira le-
hendabiziko zati hau, denboraldia mar-
txan jartzen ari baita. Helburua Espai-
niako txapelketara sasoi puntu onenean
iristea dute. Dena dela, sofbolean aritu
nahi duten neska guztiei ateak zabalik
dituztela gogorarazten die OBBk.

Astearte eta ostegunetan bateatzeko tunelean aritzen dira OBBko neskak. KARKARA

urtarriletik martxora bitartean Orioko Bate Bizkorrak taldeak areto
sofbolean jokatzen du. Seniorrak ezin dira etxean aritu, baina kadete
eta jubenilek euskal ligako partidak Orion izaten dituzte.

LABUR

Pilota
Gomazko pala txapelketako 
Aurreko urteetan sortutako giro polita

dela-eta aurten ere gomazko pala txa-

pelketa antolatzea erabaki dute. Izen-

ematea irekita dago otsailaren 13ra arte

Karela kiroldegian. 20 euro izango dira

bikoteko, kamisetak eta asegurua or-

daintzeko. Gutxienez bikoteko kide ba-

tek Orio edo Aiakoa izan edo bi herrieta-

ko batean bizi behar du. Izena ematen

dutenekin hilaren 14an, 19:00etan bilera

izango Orioko frontoian txapelketako

nondik norakoak azaltzeko.

Arrauna
De Anta Espainiako onena
Urtarrilaren amaieran batzartu zen

2011ko arraun denboraldiko Espainiako

saridunak erabakitzeko epaimahaia eta

beste hainbaten artean, bere katego-

rian, Orio Arraunketa Elkarteko Edorta

De Anta Espainiako arraunlari onena au-

keratu zuten. Saria lehen hiruhileko ho-

nen barruan egingo den Kirolaren Galan

jasoko du. Bestalde, 2012ko Paralinpiar

Jokoetan, Londresen, izango da De Anta

Bleden jokatutako Munduko txapelke-

tan arraun egokituan, skiffean, harako

txartela eskuratu ondoren.

Futbola
Manterola Euskadiko selekzioan
Jose Alvarezek eta Manuel Ociok auke-

ratu dituzte 18 eta 16 urtez azpiko Euska-

diko emakumezkoen selekzioko futbo-

lariak eta aukeratutakoen artean dago

Real Sociedad futbol taldean jokatzen

duen Ainara Manterola Ikutza oriotarra.

Espainiako Txapelketako bigarren fase-

an ordezkatu dute Euskadi. Bi selekzioak

Mallorcan ari dira lehian otsailaren 9tik

11ra bitartean. 

Saskibaloia
Euskadiko txapelketara
ZASTeko kadete nesken taldeak irabazi

zuen urtarrilaren 28an eta 29an Orion

jokatutako lauko finala. Ondorioz, Eus-

kadiko txapelketa jokatuko dute aurten

eta 2012-2013 denboraldian Euskal ligan

arituko dira. Taldean lau oriotardaude:

Teresa Argibe, Sara Iparragirre, Maider

Manzanas eta Elena Zaldua. Gainontze-

an, Alustiza Autobusak taldeak azken bi

partidak galdu ditu, hala ere, mailari eus-

teko borrokan jarraitzen dute, otsaileko

partidak kanpoan jokatuko dituzten

arren. Beste taldeak txukun ari dira, az-

ken partidak garaipenak izan eta gero.
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“talai Mendiren beste irteerek baino
gazte gehiago erakartzen du eskiak”
Kimetz Uranga
Talai mendiko kidea

Mendian orain dela 10 urte inguru
hasi ginen gazteok, orain, gure kaxara
ibiltzen gara. Piriniotara egiten geni-
tuen urtean bi edo hiru irteera eta men-
dirik altuenetara igo ginen: Aneto, Per-
dido, Vignemale… 

Talai Mendin hasi zirenek jarraitzen
dute elkartean. Guk orain apenas egiten
dugu irteerarik Talai Mendikoekin, es-
kiatzekoa salbu. 
Arroilak ere jaisten zenituzten.

Lehen lagun artean joaten ginen arroi-
lak jaistera eta gero Talai Mendirekin
ere egiten genituen irteerak. Orain,
mendira gero eta gutxiago joaten gare-
nez, berriz era horretako planak antola-
tzerik ez dut uste. Orduan 20 lagun joa-
ten ginen eta, arroila baterako asko dire-
nez, arriskutsua ere izan daiteke.

Mendizaletasuna kirol arriskutsua da?

Guk ez dugu kalte edo istripu handirik
izan mendian, dena ongi atera izan zai-
gu. Iaz , eskiatzen, batek kokotsa ebaki
zuen eta besteak eskumuturra hautsi,
baina gainontzean ez dugu arazorik
izan.Ibilbideak aukeratzerakoan denak
joateko modukoak izaten dira; batzuk
azkarrago eta besteak motelago joango
dira, baina denok talde bat gara eta talde
bezala funtzionatzen dugu.
Aurrerantzean beste era bateko irtee-

rak antolatzeko asmorik?

Prestatu beharko genituzke eta gu ere
hasi beharko ginateke mendira gehiago
joaten, baina pixka bat alfertuta ere ba-
gaude. Mendiak denetarik dauka. Men-
dira joatea erronka fisikoa izateaz gain,
paisaiarekin eta giroarekin gozatzeko
aukera ematen du, baita herritik alde
egin eta deskonektatzekoa ere, lasaita-
suna, presarik eza, egun ezberdin bat pa-
satzeko modua ematen du mendiak. In-
guruan Kukuarri, Ernio… daude horre-
tarako; bere kasa jende asko joaten da.

Talai mendi elkartea. Izenak berak dioen bezala, mendizaletasuna
bultzatzen duen taldea da. mendi ibilaldiak antolatzen dituzte eta,
batik bat, jende heldua joaten bada ere, badira gazteak erakartzen
dituzten irteerak ere, eskiatzera joatekoa esaterako.

IRATI AGIRREAZALdEGI 

Otsaileko azken aste bukaeran joango da
Oriotik talde bat Talai Mendi elkarteak
antolatutako irteeran Luz Ardidenera
eskiatzera. Irteera hori prestatzen aritu
da, besteak beste, Kimetz Uranga Talai
Mendiko kidea eta berak eman digu el-
kartearen eta irteeraren berri.
Nolako irteerak antolatzen dituzue?

Gu txikitan gurasoekin igandetan joaten
ginen mendira. Gero hasi ziren Gr ibil-
bidean barrena irteerak antolatzen eta-
ni orain ez naiz joaten, baina Gra egin
dute, Gipuzkoari bira emanez, etapaka;
Araba ingurutik Bizkaiko kostaldera ere
beste ibilbide bat; abenduan ere mendi
irteera eta babarrun jana egiten da. Guk,
orain, eskiatzera joaten gara.
Aurtengoa noiz izango da?

Otsailaren 25 eta 26an Luz Ardidenera
50 lagun joango gara. Zalantza geneu-
kan eskiatzera joan ala ez, orain arte elu-
rrik apenas zegoelako, baina azken bi as-
teetako elurteekin ez dago aitzakiarik.
Eski estazio txikia da eta badira urte ba-
tzuk joaten hasi ginela. Eskiatzeari mar-
txa hartu diogu eta koadrila bakoitzetik
taldetxo bana etortzen denez, han elka-
rrekin ibiltzen gara eta giro polita sor-
tzen da. Larunbat goizean ateratzen
gara, eskiatu eta hotelean afaldu, lo eta,
gosaldu ondoren, igandean berriz eskia-
tzera. Materiala daukanak berea erama-
ten du eta, bestela, han alokatu. Izena
emateko Uranga burdindegira joan be-
har da hilaren 17a baino lehen.
Gazteak bakarrik joaten zarete?

Talai Mendik antolatutako beste irtee-
rek baino gazte gehiago erakartzen du
eski irteerak. Mendira joaten diren asko
ez dira eskiatzera etortzen. Gainontzeko
irteeretara jende helduagoa joaten da,
hainbat koadrilatakoak eta gustura ibil-
tzen dira elkarrekin. 

“Orain, mendira gero eta
gutxiago joaten garenez,
arroilak jaistea bezalako
planak berriz antolatzerik 
ez dut uste”

“ibilbideak aukeratzerakoan
denak joateko modukoak
izaten dira; batzuk azkarrago
eta besteak motelago, baina
denok talde bat gara”
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Aiako berri

“Gazteek jakin behar dute modu asko
dagoela aisialdia aprobetxatzeko”
Eneko Sanz
Gaztelekuko koordinatzailea

tuen izotz pistara etapaintball-era, ikus
zezaten badaudela gauzak haientzat, be-
rriak diren arren, gertu dauzkatenak eta
egin daitezkeenak.
Zer egiten duzue gaztelekuan?

Astebururo jolasak egiten saiatzen naiz:
brileta, zapiaren jolasa… konturatu bai-
naiz ordenagailuei edo play station-ari
buruz pila bat dakitela, baina garai bate-
ko jolasak ez dituztela ezagutzen. Beste-
la, pultserak egitea, argazki tailerra… jar-
duera erraz eta arinak egiten ditugu.
Gaztelekuan, hala ere, interneterako ko-
nexioa, play station-a, futbolina… ere ba-
daude.

Hasieratik gauzak asko aldatu al dira?

Hasieratik ez diegu dena eskura eman,
haiek ere egin behar dutelako zerbait.
Bileretan  egitasmoa landu eta orain  di-
namika hartzen ari gara. Gauza batzuk
nekezagoak dira, izan ere, badirudi ba-
tzuek oraindik ez dutela ulertzen ez du-
gula lokal  soil bat eskaintzen, ekintzak
egin eta bultzatu behar dira. Aldaketa
gazteen jarreran ere izan da eta hasi dira
gaztelekuko ekintzak bere egiten. 
Ludoteka ere ireki duzue, ezta?

Eskaera zegoela ikusita, gurasoei propo-
samena aurkeztu nien eta zer egingo ge-
nuen esan: eskulanak eta sormena, iru-
dimena… lantzeko jolasak. Ludotekara,
oraingoz, bi astean behin joaten dira os-
tiraletan 6 eta11 urte arteko haurrak. Na-
gusiek gaztelekua ezagutu dute eta ba-
dakite ludotekatik harako bidean pausu
bat dela; beraz, gogoz etortzen dira.
Aurrerantzerako zein asmo duzue?

Proiektua sendotzea. Aisialdiak ematen
dituen askotariko jarduerak aprobetxa-
tu nahi ditugu: jolasak, irteerak, eskulan
ederrak… Gaztelekutik herriarentzako
ekintzaren bat egiteko asmoa ere badu-
gu.

Xatur gaztelekua badoa pixkanaka bidean aurrera. lehen
pausoak eman eta gazteen aisialdiari ate berriak ireki ondoren,
haurrek ere astialdiaz gozatzeko beste baliabide bat prestatu
dute, ludoteka, eta pixkanaka bi proiektuak sendotzen ari dira.

IRATI AGIRREAZALdEGI 

Gaztelekuko eta ludotekako koordina-
tzailea da Eneko Sanz. Astebukaeretan,
Aiako gazteei, nolabait hutsik dituzten
ordu horiek jolas eta ekintzekin betetzen
laguntzen die. 
Nola sortu zen gaztelekuaren ideia?

Hausnarketa egin zuten Udalaren eta
Foru Aldundiaren artean, aisialdia pro-
besteko eta haurtzaroa eta gaztaroa go-
zatzeko laguntza ematea helburu duen
Gaztematika sistemaren baitan. Horre-
tarako toki baten beharra zegoelako ja-
rri zuten abian gaztelekua. Astegunetan,
ikasketak eta eskolaz kanpoko ekintzak
herritik kanpo egiten dituzte gazteek,
beraz, pentsatu genuen, aste bukaeretan
Aiak ematen dituen aukerez baliatzea.

Gaztelekua norentzat da?

12 eta 18 urte artekoentzat da, baina fide-
lenak 12 eta 14 urte bitartekoak dira. Gu-
txi gorabehera 30 gaztek eman dute ize-
na eta, arratsaldero, batez beste 15 etor-
tzen dira. Larunbat eta igandeetan
zabaltzen dugu, eta filmak daudenean,
ostiral eta larunbatetan. 
Zein da gaztelekuaren helburua?

Aian eta Aiagatik zer egin genezakeen
pentsatzea. Horretarako, gazteei auto-
nomia eman behar zaie, jakin dezaten
aisialdiari etekina atera behar diotela
eta horretarako modu asko dagoela.
Orain arte, aste bukaeretan, frontoian
egoten ziren eta, hotz handia eginez
gero, kutxazain automatikoan hitz egi-
ten. Zerbait falta zitzaien. Hasieran, gaz-
teak erakartzeko bi irteera egin geni-

“Astegunetan, ikasketak eta
eskolaz kanpoko ekintzak
herritik kanpo egiten dituzte,
beraz, aste bukaeretan
zabaltzen dugu gaztelekua”

“Ludotekako nagusienek
gaztelekua ezagutu dute eta,
ludoteka harako bidean pauso
bat denez, gogoz etortzen dira”
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Aiako berri

Altxerriko irudien
erreplika egiteko 
asmoa du Udalak 

Aurten beteko dira 50 urte Altxerri ko-
bazuloko margolanak eta grabatuak aur-
kitu zituztela  eta, urteurren hori ospa-
tzeko ekitaldiren bat egingo badute ere,
Udalak, aurrera begira, kobazuloko mar-
goen erreplika egiteko asmoa du. Berta-
ko arteari erreparatuta, Gipuzkoako ko-
bazulorik garrantzitsuenetarikoa da adi-
tuen esanetan, baina herritarrentzat
itxita dagoenez, argazkien bidez baino ez
du ezagutzen jendeak. 

Altxerriko ondarea aintzat hartuta
–Paleolito garaiko irudiak daude, batik
bat grabatuak eta, irudien artean, ohiko-
enak bisonteak dira–, ahalik eta gehien
ezagutarazteko, kobazuloko pinturen
eta grabatuen erreplikak izango lituzke-
en eraikin bat egiteko proiektua presta-
tzen ari da Udala. Erreplika xumea izan-
go da. Inolako azpiegitura handirik gabe
egin nahi genuke, dio Igor Iturain alkate-
ak. Horretarako, aurtengo aurrekontue-
tan 15.000 euro aurreikusi dituzte. Infor-

mazioa jasotzeko eta proiektua lantzen
hasteko da kopuru hori, Foru Aldundian
eta Eusko Jaurlaritzan gure asmoa aur-
kezterako, esku artean landutako zerbait
izateko. 

Hilerriko eremuan
Hala ere, Udalak hainbat aurreikuspen
egin ditu eta, asmoen arabera, hilerriko
eremuan egingo lukete azpiegitura.
Erreplika lurpean egingo lukete, eremu
horretan dagoen malda bat aprobetxa-
tuz. Eraikinaren barruko diseinua, fun-
tzionamendua eta gastuak zehaztu gabe
daude oraindik. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak oniritzia
eman dio aurreproiektuari eta,  aurrei-
kuspenen arabera, 2013 edo 2014rako
bukatuko dute proiektua, Igor Iturain al-
kateak esan digunez. 

Altxerriren balioa gizarteratzeaz gain,
Aiara turismoa erakartzeko ere balioko
duela uste du Iturainek.

altxerri kobazuloko margoak aurkitu zituztenetik mende erdia
pasatu denean, aiako udalak hilerriko eremuan eraikin bat egiteko
asmoa du, altxerriren balioa gizarteratzeko.  

LABUR

Kirola
Mendi lasterketa martxoaren 11n
Aiako kirol elkarteak antolatuta I. Mendi

Lasterketa izango da martxoaren 11n.

11:30ean Aian abiatu eta Pagoetan barre-

na ibili ondoren, Aiara itzuliko dira korri-

kalariak; guztira, 8,2 kilometroko ibilbi-

dea. Bukaeran, sariak banatuko zaizkie

emakume eta gizonezko irabazleei, eta

parte hartzaileen artean opariak zozka-

tuko dituzte. 16 urtetik gorakoek hartu

ahal izango dute parte, eta izen ematea

zabalik dago, 8 euroren truke www.he-

rrikrossa.comhelbidean. Egunean ber-

tan ere, irteera tokian, eman ahal izango

da izena 12 euro ordainduta.

Zergak
Ordainketa epeak
2012. urteko zergen zenbatekoa eraba-
kita, Udalak jakinarazi du noiz kobra-
tuko dituen. Otsailaren 1ean hasi zen

trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga or-

daintzeko epea, eta martxoaren 31 izan-

go da azken eguna. Bestalde, urari eta

zaborrari dagokion  2011ko laugarren hi-

ruhilekoa ordaintzeko azken eguna

martxoaren 3a izango da.

Zerbitzuak
Landare azokako kantina
Apirilaren 28an eta 29an Iturrarango

parkean izango den Landare Berezien

Azokan,  jan-edaneko kantina jarriko

dute  lorategian. Zerbitzu hori eskaini

nahi duten herritarrek otsailaren 25era

arte izango dute izena emateko epea.

Zerbitzuari eta aurkeztu behar dutenari

buruzko informazio gehiago Iturraran

parketxean jaso daiteke, 943 835 389 te-

lefono zenbakira deituta.

Inauteriak
Eskolakoen ikuskizuna
Inauteriak direla-eta, otsailaren 17an, os-

tiralarekin, Lardizabal eskolako neska-

mutilek mozorro jaia egingo dute arra-

tsaldean. 15:00etan hasita kalejira izan-

go da eta, ondoren, frontoian egiteko

ikuskizuna prestatu dute. Unibertsoa da

aukeratu duten gaia eta musika eta dan-

tza uztartuz eskainiko dute emanaldia.

Festa amaitzeko, gurasoek prestatutako

txokolatea jan ahal izango da. Andatza-

ko eskolan ere egun  berean ospatuko

dituzte inauteriak; horiek, ordea, goizez.

Zeltiarren kultura izango dute gai nagu-

sia, eta horren harira eskolako umeek

dantzak eta jolasak egingo dituzte.

Elur-oreina eta azeria Altxerriko kobazuloko horman grabatuta. ARANZAdI ZIENTZIA ElKARTEA
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Aiako berri

Gelditu al zara gaur arnasa hartzeko?

H
ain oinarrizkoa. Hain
erraza, baina, itxuraz, hain
zaila era berean.Umetan
ezin hobeto egiten dugu.
Ez digute erakusten; bai-

na, hala ere, bakarrik irteten da. Natura-
la. Erosoa. Erraza.

Baina hazten goazen neurrian, hel-
tzen eta zerizana galtzen  joaten gara.
Eta, azkenerako, lardaskatu eta gaizki
egitera ere iristen gara.

Halere, egunero bost minutu hartuko
bagenitu, gure denbora baliotsuaren
une txiki bat, dena lasaitzen duen sen-
tsazio atsegin hori berreskura dezakegu.
Dena sendatzen duena.

Horretarako, begiak ixtea besterik ez
duzu. Etzan lurrean buruz gora. Hankak
eta besoak lasai aldebanatuta, gorputze-

besarkatu eta mimatzen zaitu. Zu mai-
tatzen utziz, zaintzen utziz. Arnasa har-
tzen, botatzen, pisatzen…

Pixkanaka, egunero praktikatuz, zure
atentzioa benetan garrantzitsua den
gauzetan zentratuko da. Zeresanak alde
batera utziz. Zure burua hain serio hartu
gabe. Besteenak bost axola. Besteek pen-
tsatzen dutenak ere ez, bost minutu ho-
rietan behintzat. Gero ez daukagu beste-
rik. Lurra ukitu eta errealitatera itzuli
behar. 

Baina, beharbada, beste ikuspegi bate-
tik. Tartetxo horren ondoren, ziur aski,
denari aurre egiteko hobeto. Jarrera ire-
ki eta malguagoarekin, prest eguneko
erronka berriei aurre egiteko.

ko gainontzeko zatiak ukitu gabe. Hasi
zaitez arnasa sudurretik sakon-sakon
hartuz, zure saihetsak norabide guztie-
tara irekiz doazela sentituz. Haize guzti
hori segundo batzuetan barruan man-
tenduz, eta, ondoren, dena ahotik baka-
rrik irteten utziz. Indarrik egin gabe.
Presarik gabe. Denboraren neurririk
gabe.

Haizea botatzen duzun bakoitzean
saiatu zaitez zure gorputzaren pisua
sentitzen. Nolaz haizea botatzen duzun
bakoitzean gorputzak gero eta gehiago
pisatuz doan. Eta nolaz, gero eta gehia-
go, lurrari itsatsita geratzen den. Zure
gorputza, lurra eta airea bat egin arte.

Kezkek ez dute lekurik inguru horre-
tan. Pentsamenduak isildu egiten dira.
Eta dena isilik geratzen da. Isiltasunak

Aiako leihoa Carla Acuña

Gipuzkoako eskola txikien Gurasoen elkarteko 25. urteurrena os-
patu zuten urtarrilaren28an andatzan hainbat herri txikitatik ger-
turatutako 100 lagun inguruk. Mendi ibilaldia egin ondoren anda-
tzako gurasoek pintxoak banatu zituzten. Bestalde, igeldoko arra-
no-etxetik ekarritako hegaztiak ere askatu zituzten.

Txokoak eta jendea
Eskola txikietako

gurasoen urteurrena
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“ilusioa, lana,
harrobia,
grina,
apaltasuna…
horiek dira
gure balioak”

311:Karkara bikoitia  08/02/12  12:47  Página 14



2 0 1 2 K o  o T S A I l A R E N  1 0 A K A R K A R A   1 5

TESTUA: IKER GURRUTxAGA

ARGAZKIAK: KARKARA 

Asteartetan biltzeko ohitura dute
arraun elkarteko zuzendaritza batzor-
dekoek. Hitzordua 19:00etan jarri ge-
nuen plazan eta, iritsi ginenerako, talde
erdia-edo zain geneukan. Udaletxeko
teilatupeko gelara joan ginen, han egiten
baitituzte bilerak. 

Zuzendaritza taldea

Lan talde zabala du batzorde berriak.
Guztira 19 lagunek osatzen dute eta tal-
de moderno, gazte, anitza eta dinamikoa
dela diote haiek berek.  

Ibon Huegun Bengoetxea dute buru,
eta Jose Luis Loidi eta Joxe ramon Ga-

rate presidenteordea alboan ditu. 
Idazkari lanetan, berriz, Iñaki Arostegi
ari da.

Lau urterako konpromisoa hartu be-
rri duen batzordeak, hala ere, taldetan
banatuta egingo du lan. Alde batetik, pu-
blizitateko taldea osatu dute, babesle
pribatu zein publikoak lortzeaz ardura-
tuko dena. Bestetik, administrazio tal-
dea dute, eguneroko lanak (lizentzien
tramitazioak, korrespondentzia…)
egingo dituena. Hirugarrena ospakizu-
nen taldea da eta horiek urtean zehar
antolatzen dituzten ekintzaz arduratu-
ko dira. Laugarren taldearen egitekoa
arraunlariek egin beharreko bidaiak eta
behar duten arropak antolatzea izango
da. Azkenik, besteak beste, merchandi-

sing-az eta interneteko atariaren ardura
izango duen bostgarren bat ere bada.  

Atal teknikoaren ardura guztia Igor
Makazagaren eskutan utzi dute.

Balioak

Aurkezpen egunean bertan esandako
balioak nabarmendu ditu berriz ere tal-
de berriak. Ilusioa, lana, kuedaketa serio
eta profesionala, harrobia, kirol egitas-
mo lehiakorra, grina  eta apaltasuna di-
tuzte oinarrizko baliotzat. 

Harrobiak egin du handi Orio Arraun-
keta Elkartea, eta argi daukagu harrobia
izango dela Orio lehen mailara itzuliko
duen lehengaia,esan du Ibon Huegun
presidenteak.  Gaur egun, arraun mun-
duan nagusitu den logikak, diru guztia

Orio arraunketa elkarteko egoera berria ezagutzeko asmoz hitz egin dugu
haiekin, zuzendaritza batzordearekin lehendabizi eta Igor
Makazagarekin ondoren, urtarrilaren 31n eta otsailaren 2an. denboraldia
hasi da eta otsailaren 25ean arraun eguna izango dugu Orion.
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traineru bakarrean inbertitzearenak,
etorkizun mugatua duela uste dugunez,
gure apustua bestelakoa da. Egitura eko-
nomiko sendo eta bideragarria izatea be-
harrezkoa dela badakigun arren, ditu-
gun 170 arraunlariak mimatzea da le-
hentasuna. 

Bazkide kanpaina ere egin zuten, eta
bazkide-kopuruak gora asko egitea lortu
zuten. Bazkide-enpresa ugari ere lortu
dituzte, 5 izatetik 20tik gora izatera pasa
dira. Agian ez gara ate guztiak jotzera iri-
tsi, baina aterik jo ez eta gurekin bazkide-
enpresa egin nahi duenik baldin bada, be-
soak zabalik hartuko dugu. 

Batzar nagusia martxoan egin nahi
dugu. Dena lotu nahian gabiltza ordura-
ko, eta orain Arraun Egunarekin buru-
belarri gabiltza, baina martxoaren erdi-
rako-edo deituko dugu batzarra.

Teknifikazio zentroa

Udalarekin harreman zuzena dute eta
astero elkartzen dira teknfikazio zentro-
aren inguruan hitz egiteko. Apirila-
maiatzerako bukatuta egongo dela esa-
ten digute, eta jarraipena egiten ari gara
egunez egun. Bitartean, lehengo egoera-
rekin segitzen dute: Ortzaikan dituzte
ontziak eta Karelan egiten dituzte gim-
nasioko ariketak. Eskertu beharrean
gaude bai Udalari eta baita ikastolari ere
beren eraikuntzak uzteagatik. Udalari
bilerak egiteko gela uzten digulako, eta
ikastolari haurren azterketa medikoak
bertan egiten utzi zigulako.

TKE auzia

TKEko azken batzarrean bazkide be-
rrien onarpena bozkatu zen. Bertan Por-
tugalete eta Zierbena onartzea erabaki
zen, Orio eta Camargo TKEtik kanpo
utzita, aurretik onartuta zegoen kaute-
lazko neurria kontuan hartu gabe. Ho-
rrela, epaileak Urdaibai TKEtik kanpo
uztea erabakiko balu, Oriok eta Camar-
go ez lukete jadanik bertan jarraitzeko
inolako eskubiderik izango.

Ondorioz, Camargo eta Oriok helegi-
tea aurkeztu dute, ez baitaude ados az-
ken bozketa horrekin. Kautelazko neu-
rria oraindik indarrean dagoela ulertzen
dute,TKEk ez baitu gai horri buruz ino-
lako erabakirik hartu. 

Guk garbi daukagu maila uretan galdu
dugula eta, alde horretatik, arraunlariei
KAE-1 ligan lehiatu beharko dutela esan
diegu. Baina guk probokatu ez dugun
egoera baten aurrean gaude eta Orioren
interesak defendatuko ditugu. Kautelaz-
ko erabakia bertan behera uztea bozkatu
eta gehiengoak hala erabakitzen badu,
ados. Baina, oraingoz, hori ez da egin.
Ondorioz, oraindik kautelazko egoeran
gaudela ulertzen dugu.

“Harrobiak egin du handi orio
Arraunketa Elkartea, eta argi

daukagu harrobia izango dela
orio lehen mailara itzuliko duen

lehengaia” —Ibon Huegun

“Egitura ekonomiko sendo eta
bideragarria izateak beharrezkoa
direla badakigun arren, ditugun
170 arraunlariak mimatzea da
beharrezkoa” —Ibon Huegun

“Kautelazko erabakia bertan
behera uztea bozkatu eta

gehiengoak hala erabakitzen
badu, ados. Baina, oraingoz, hori

ez da egin. ondorioz, oraindik
kautelazko egoeran gaudela

ulertzen dugu” —Ibon Huegun

“Hamar urte dira oriora etorri
nintzela. Jendeak beti errespetuz
tratatu nau eta, tartean behin, hik

hemen behar huke esan dit batek
edo bestek, baina beti broman
hartu dut. orain ere errespetuz

tratatzen naute” —Igor makazaga

“oriok 50 arraunlari izanik, ahalik
eta estropada gehienetan egon

behar du, guztiek egin behar
dute arraun. Hortik aurrera?

Estropada guztietan itxura ona
ematen badugu, pozik egoteko
moduan gara” –Igor makazaga

fESTA HANdIA
OTSAILAREN
25EAN 

O
riako jaitsiera traineruen au-

rredenboraldiko zita garran-

tzitsua da oriotarrentzat az-

ken ia 20 urteotan. Azkenaldian, la-

runbat arratsaldez jokatu da

estropada hori, baina, aurten, egun

berezia antolatu dute Orio Arraun-

keta Elkarteak eta Udalak.

Goizetik hasita arraunaren inguru-

ko festa izango da herrian Arraun

Eguna deitu duten honetan.

11:00etan ume jolasak izango dira

plazan. Orduerdi beranduago,

11:30ean, ikastola aurreko plazan,

Eusko Label sagardoaren ginkana dei-

turiko kirol proba izango da. Honda-

rribia, Ondarroa, Orio, San Pedro, Za-

rautz eta  Zumaiako taldeak izango

dira han elkarren arteko lehian. Hiru

proba egingo dituzte: ergometroan,

lokotx biltzen eta arraunari buruzko

tribiala eta sagardo botatzea. Ergo-

metroan talde bakoitzeko arraunlari

emakumezkoa eta gizonezkoa aritu-

ko dira, lokotx biltzen talde bakoitze-

ko patroiak aritu beharko du, eta tri-

bialean eta sagardo botatzen, herrie-

tako alkateak.

Eguerdian sagardo dastaketa eta

Egunsenti otxotearekin kantu-jira

izango dira eta traineruak autopista

azpian egongo dira. Jaitsierako ira-

bazlea asmatzeko porra, arratsalde-

ko 16:00ak arte izango da zabalik,

izan ere, 17:30ean hasiko da estropa-

da. Babyauto arraun elkartearen ba-

besleak emandako bandera izango

da jokoan. 19:00etan egingo da sari

banaketa plazan eta, segidan, herri

arteko sokatira desafioa izango da.

21:00etan herri afaria izango da fron-

toian, 20 euroren truke –txartelak ta-

bernetan daude salgai–. Gauean, pla-

zan izango da festa,  23:00etan karao-

kea izango da eta, atzetik, Xabi

Arostegi DJaren emanaldia.

Bai iluntzean eta bai gauean

Arraunketa Elkarteak txosna bat ja-

rriko du plazan.
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“Lasai hartu eta 
denok batera egingo
dugu aurrera”

Pasai Donibaneko txalupa KAE ligan
zela, berriz ere etxera bueltatzeko eta
arraunean hasteko erabakia hartu zuen.
Arraunean nahikoa ez, eta entrenatzaile
lanak ere egin ditu han. 2007an KAE li-
gara jaitsi berritan hartu zuen taldea,
2009an lortu zuten TKEra itzultzea.
Orain Oriora etorri da eta harekin aritu-
ko gara berriketan.
Nola hartu zenuen erronka?

Igor Makazaga: Hasteko eta behin, esan
beharra dago nola sortu zen aukera.  Lau
urtez aritu nintzen han eta eman neza-
keen guztia emanda zegoela iruditu zi-
tzaidan. Beste eskaintzak izan nituen
kanpoko klubetatik, baina ez nuen ikus-
ten nire burua autoa hartu eta autopis-
tan kilometroak eta kilometroak egite-
ko. Orduan, arrauna uztea erabaki nuen
eta erabakia publiko egin zen. Horren
atzetik etorri zen Orioren aukera. Klu-
baren egoera halakoa izanda,  ez neukan
argi; baina, behin zuzendaritzako kon-
tuak argituta eta aukera garbia zela iku-
sita, bi aldiz pentsatu eta baietz esan
nion. 

Igor Makazaga
Arraun elkarteko kirol arduraduna

Dena dela, urte asko Orion.

I.M.: Bai, hamar urte dira Oriora etorri
nintzela. Jendeak beti errespetuz trata-
tu nau eta, tartean behin, hik hemen be-
har hukeesan dit batek edo bestek, baina
beti broman hartu dut. 
Hamar urte, baina diskrezioz.

Bai, pertsona diskretutzat dut nire bu-
rua; agian horregatik, asko ez dira jabetu
Orion bizi nintzenik, San Juanen entre-
natzaile izan arte. 
Behin klubari baietza emanda, lan-tal-

dea osatu behar.

I.M.: Egia da, eta hor asko eskertu dut ni-
rekin izan duten jarrera. Kirol arloa guz-
tiz nire eskutan utzi dute, eta horrek
asko esan nahi du niretzat. Nirekin bi
entrenatzaile laguntzaile izango nituela
argi neukan, eta nire ideiekin bat egingo
zutenen artean egokienak, Mikel Portu-
larrume Paorraeta Miguel Angel Milla-
res zirela pentsatu nuen. Ondoren, pres-
tatzaile fisikoa behar nuen eta beste
oriotar bat aukeratu nuen horretarako:
Unai Amenabar. Bere metodoak atsegin
ditut eta gustura nago egiten ari garen

lanarekin; elkar oso ondo ulertzen dugu
eta entrenamenduak egokiak dira. Hari
laguntzeko Iñigo Mujika arraunlaria ere
talde teknikoan dugu. Azkenik, Eder
Etxeberria, elkartean hainbeste urte
eman dituen emakumea ere arlo fisiolo-
gikoaz arduratzen da, taldeko medikua
bera izango da. 
Lan-talde handia, arraunlari talde han-

diarentzat. Jende asko aurten, ezta?

I.M.: Bai, 50 inguru arraunlari bildu gara
seniorretarako. Jende pila bat da eta du-
gun lan-taldea beharrezkoa da halako
plantilla ondo gobernatu nahi bada. 
Helburuak markatzen hasita?

I.M.: Helburua garbia da: Orio merezi
duen lekura bueltan eramatea. Traine-
ruen liga nagusira igotzea biziraute kon-
tua da, han dago telebista, han lortzen
dira babesleak… Baina ez diogu beste
lehiaketei muzin egingo. Oriok 50
arraunlari izanik, ahalik eta estropada
gehienetan egon behar du, guztiek egin
behar dute arraun. Hortik aurrera? Es-
tropada guztietan itxura ona ematen ba-
dugu, pozik egoteko moduan gara. 
Hasierako emaitzekin gustura egoteko

moduan zaudete. Ez al da horrela?

I.M.: Bai, zalantzarik gabe. Emaitza
onak dira. Traineruarekin izan da jende-
aren bistarako sorpresa pozgarriena, le-
hen estropadan bi traineruek emaitza
onak lortuta. Oraindik ez ditugu A eta B
traineruak zehaztu, mutilak hobeto eza-
gutzeko denbora gehiago behar baitut. 
Hilaren 25ean izango duzu lehen proba

gogorra, Orioko estropadan. Urduri?

I.M.: Ez, oso lasai nago. Eta arraunlariei
ere lasaitasun mezua eman diet. Ezin
gara kezkatu denboraldi hasieran, lehen
emaitza ona izan bada ere, gorabeherak
izatea normala da. Egokitzen ari gara,
erreminta berriak, arraunketa berria,
entrenatzeko metodo berriak… Beraz,
estropada jokatuko dugu eta emaitzak
lasai aztertuko ditugu ondoren. 
Baina izen handiko arraunlariak ditu-

zue jendearen bistarako.

I.M.: Talde bat gara, eta guztien artean
atera behar dugu hau aurrera. Erakutsi
dugu azkar ibiltzeko gai garela, baina
egokitzapen fasean gaude eta nire lana
epe ertain-luzerako da. Agian, hurrengo
urtean ez naute hemen ikusi ere egin
nahi, baina ni ez naiz etorri segituan
gora egiteko. TKEra igo behar dugu, bai-
na luzera begira ere lan ona egin behar
da. Azkar gora egiten duenak, normale-
an, azkar egiten baitu behera ere. 
Pazientzia eta lasaitasuna, hortaz?

I.M.: Bai, emaitzak etorriko dira. Azkar
ibiltzeko gai garela erakutsi dugu. Orio
ezberdina da, hori jakin badakit; baina
mutilak egoera zailetik datoz, eta he-
rriak ongi erantzun du.

Pasaian jaio zen Igor makazaga, 1972an, eta urte bukaera arte ez
ditu 40 urte beteko. 1988an hasi zen arraunean San Juan
elkartean, eta 2006a arte geratu gabe aritu da tostetan.
Entrenatzaile izan ditu, besteak beste, Joxe luis Korta eta luis
mari olasagasti Luxia. 
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IRITZIA

Ekuadorren dago Quito

E
z det nahi eta kito! Eta kito!
Esan dit semeak, eta lau urte
ditu. Eta kito? Ekuadorren
dago Quito!Esan diot nik.
Brometan, baina serio. Serio,

baina brometan. Azken hitza berak ez
daukala nolabait adierazi egin behar!
Eta kitohorri beste eta kitobat erantsi
egin behar. Puntuari jarraian beste pun-
tu bat… baina horiek eten puntuak dira
eta ez da komeni halako egoerek etenik
ez izatea. Frigorifikoa, labadora eta aspi-
radora instrukzio liburu eta guzti sartu
ziren gurean baina… haurrek ez dute ha-
lakorik ekarri. Beraz, denborak irakatsi
dit eta kitohorien aurrean pixka bat Za-
nussi izaten. Frigorifikoa izaten. Eta kito
hori ez dela labadoran garbitzen Fago-
rezeskatuta ere. Aspiradorak ez duela
zurrupatzen hitz hori. Beraz, geronek
idatzi behar egunez egun cómo ser pa-
dres. Eta kito.

Halakoetan gogoratzen naiz zein
errespetu genien eta diegun aitari eta
amari. Etxean lanean nola ikasi genuen.

tzean gurasoen izen-abizenak zeudela
idatzita. Aturri-Ebro, Zuberoa-Maule,
Ekuador-Quito, How are you? I’m fine,
thanks; and you? Do-re-mi…, pretérito
pluscuamperfecto, Oria-zoria-noria-his-
toria…Ikasi genuen ikasten. Izaten. Sa-
rituak eta zigortuak izaten.

Ikastolako irakasle batek esaten zidan
orain gutxi, ni-ni, belaunaldiaren aurre-
an ez ote gauden.Ni trabajo, ni estudio.
Ni eta ni. Semeak oraintxe eskatu digu
euro bat ikastolara eramateko Lodosako
ikastolaren alde. Sahararako janari bil-
keta ere egin berri da bertan. Ikastola ari
zaie balioak transmititzen. Baina gure
haurrek hartuko dute mezua? Ondo ari
al gara oinarria jartzen etxean? Nola ira-
katsi etxeko lanak ez ezik, ukuiluko la-
nak egiten, baina ukuilurik gabe? Ardiek
errape bat, baina bi titi dituztela? Obli-
gazioak eskubideak bezain garrantzi-
tsuak direla? Gurasoei eta irakasleei
errespetua zor zaiela? Ekuadorren da-
goela Quito? Gure niniak ez al dirani-
niak etorriko? 

Etxeko lanak ez ezik, ukuilukoak ere egi-
ten. Bizitzan obligazioak ere bazirela.
Hezkuntzaren lehen harria, oinarria,
etxekoa da. Etxean hasten da pertsona
eraikitzen. Gero ikastolara joan ginen
lau anai-arrebok. Han ikasi genuen ira-
kasleari errespetua izaten. Hainbeste
kostatako eraikin horren adreilu bakoi-

moila bazterretik Xabier Sukia

Halakoetan gogoratzen
naiz zein errespetu genien
eta diegun aitari eta amari.
Etxean lanean nola ikasi
genuen. Etxeko lanak ez
ezik, ukuilukoak ere
egiten.
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IRITZIA

Sinmas, tope!

A
urreko alean lagunak zioena ira-
kurriko zenuten. Usularen uz-
taiak gora eta behera, han jar-
dun zitzaigun Harmailetikdi-
daktiko hartan. Eta ideia eman

dit: Garbiri testigua hartzea. Ez dakit oraingoa
oso didaktikoa izango ote den, baina ekarpen
lana egin nahiko nuke, gazteen hizkeraz jar-
dun nahiko nuke-eta besteak beste.

Badakizue, hortxe nabil egunero eraikin
berri gerreroan, hormona partyaren erdi-er-
dian: DBHn, alegia. Ilargi erdi itxura duen ha-
bitat kurioso hori, gainera, talde jakinek bete-
tzen dugu: guraso, irakasle eta ikasleek. Gura-
soak alde batera utzita, irakasle eta ikasleez
arituko naiz. Bereziki haien hizkeraz: gazteen
hizkeraz. Bagaude-eta irakasle gazte batzuk.

Eta irakasleok hiztun onak izaki, hitz egina-
ren hitz eginaz, hanka sartzeak ere egiten di-
tugu. Bestela, galdetu 12-16 bitartekoei! Gure
hanka sartzeak ametitu ondoren, eta hori au-
rretik esanda doala, ikasleetara mugatuko
naiz. Izan ere, horien ahotik irteten diren hitz
batzuek bereziki piiiiii!egiten digute bela-
rrian. Egunerokoan entzuten ditugu holako-
ak: fangota, pelok, engordatu... Belarrian min
egiten digute batzuk, eta guk, gazte-helduok,
ez ditugu gureak egin, ez dira guay. Baina us-
tekabean, nahi ala ez, badaude beste batzuk
hartu ditugunak. Horren adibide: sinmas.

Oso hedatua dago sinmashori. Zaharrenek
diote sinmas; helduek, sinmas; gazteek, sin-
mas; haurrek, sinmas. KArKArAri ere egingo
nioke proposamena bere estilo hiztegian sar-
tu dezan. Horrela, Orion ez ezik, Euskal Herri

osoan eta atzerrian dauden euskaldunek ere
erabiliko lukete. Bestela, altxa dezala eskua
inoiz sinmasesan ez duenak. Portzierto, inork
ba al daki zehazki zer esan nahi duen? Esker-
tuko nuke zuen laguntza, ez bainuke bere de-
finizio zehatza ematen asmatuko. Gainera,
esan beharra dago ezin dela sinmas besterik
gabe erabili, garrantzitsua da-eta “i” horretan
azentua jartzea.

Sinmasekin batera, gure ez dakit baina nire
egin dudana topeda. Topegehiago gustatzen
zait. Ez dakit, gertugokoa egiten zait, jatorra-
goa delako-edo: topenormal, topeondo, tope
erraza... Grazia egin zidan ikasle batek esan
zuenean: Funtzio honen izate eremua tope nor-
mala da.

Ez nuke aipatu gabe utzi nahi, mitikoedo ti-
piko. Bi aldaerak ere onartuak ditu gaztetzai-
diak. Bata zein bestea hitzetik hortzera erabil-
tzen dute edo dugu: mitikohau, tipikobestea...
Berdin dio zer esan nahi den, zein esaldi osatu
behar den, aurretik mitikoedo tipikojarri, eta
aurrera! 

Horiez gain, badira ate joka ari zaizkigun to-
ponimoak ere. Txikiari hainbeste gustatzen
zaion plazoletabezala, topesartuko zaigu las-
ter kanpitoberria. Kontuz, epidemia zabaltze-
ra doa! Bai, bai, sinmas, laster asko erabiliko
dugu: kan-pi-to. Entzunak baititut ahots gaz-
teak esaten: Non geratuko gara? Kanpiton.
Kanpitok behintzat definizio zehatza badu:
ilargi erdi formako eraikin gerreroaren aurre-
an dagoen kirol-gune txikia, OEsinadura eta
guzti.

Eta horrelako hitzen –hitzen-edo–adibide-
ak asko daude. Hauek niri bururatu zaizkida-
nak. Eta fauna hormonatuaren erdian, sarri
etortzen zaizkit gogora zalantzak eta hemen
galderak: hitz horien erabilera bultzatu egin
behar da? Geure egiten  jarraitu behar dugu?
Hasieran aipatu dut nireak ekarpen lana izan
behar zuela, eta hor zalantza argitzeko, hiz-
kuntzatako irakasleentzat. Bestela, mitiko
sinmas, kanpitonedo plazoletan, topeazaldu-
ko dit baten batek; Manterolak Usularen uz-
taiekin egin zuen bezala.

Adarretatik helduta Eneritz Odriozola. Irakaslea.

Ez dakit, gertugokoa egiten
zait, jatorragoa delako-edo:
tope normal, tope ondo, tope
erraza... Grazia egin zidan
ikasle batek esan zuenean:
‘Funtzio honen izate eremua
tope normala da’.

J
oan den udan Ingalate-
rrako hiri handietan
izan ziren kale istilu la-

tzak lasaitu ondoren, erraz
etorri ziren gazteak gutxies-
teko komentarioak, baina
bestelako bi kontu ere aipatu
izan dira behin eta berriro.

Bat, gazteek elkartzeko es-
pazio bat ezinbestekoa dute-
la, gizartean parte direla sen-
tituko badute. 

Bi, gaur egun, nahiz eta
gazteek titulu gehiago dauz-
katen, lana topatzea zailtzen
ari denean, prestakuntza es-
timatuenetako bat dela, hain
zuzen ere, ardurak hartu iza-
na gazteak dabiltzan leku eta
elkarteetan. Zer eskatzen da
gaur egun enpresa batean ti-
tuludunen artean bat auke-
ratzeko? Bada, talde lanetan
iaioa izatea, entzuten eta ne-
goziatzen jakitea, ardura har-
tzeko prest egotea, irtenbide-
ak bilatzen abila izatea,  bu-
rua irekia edukitzea…  

Beraz, albora utzi behar
dira helduon susmo txarrak
eta alferrikako kritikak. He-
rritar sendo eta zentzuzkoak
egiteko –eta horrek ez du
esan nahi guk bezala pentsa-
tuko dutenik!–, ardura har-
tzen eta kudeatzen dakitenak
izateko, jar gaitezen gazteek
gestionatutako leku eta el-
karteen alde. Gaurko gazteek
curriculum vitae-a gorpuzte-
ko eta herritar helduagoak
lortzeko, metodo egokiago-
rik ez dago eta! 

Nire honetan
Pat Cowie

CVa lantzeko,
non baino…
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Gaia emanda
Zein iritzi duzue aurrekontuen inguruan?

309. KARKARAn Bildu eta Orainen proposamenak ekarri genituen. 
EAJri ere tartea eskaini diogu aurrekontuen inguruan duten iritzia azaltzeko. 

Lehen txarra, orain okerragoa

H
ilabeteak daramatzagu
oriotarrei ohartarazi
nahian gaur egun dauka-
gun udal gobernuak agin-
du zuen aldaketa hura iru-

zurra izan dela, Beñat Solaberrieta alka-
te jartzeko motibazio hura ez zela
benetakoa. Egia esateko, aldaketak nos-
ki izan direla gobernatzeko moduetan,
baina okerrera nabarmen. Eta honako
hau adibide bat baino ez da. Udal aurre-
kontuak onartzeko eraman den proze-
dura kronologikoa:

—2011/12/21, Bilduk herritarrei au-
rrekontuen proposamena aurkezu zien
Kultur Etxean –sarrera eta gastuen au-
rreikuspena 10.050.000€–.

—2011/12/26, Hazienda eta pertsona-
leko batzordean aurrekontuak garatze-
ko prozedura martxan jartzen zela jaki-
narazi zuten. Batzorde horretan EAJk
idazkari-kontuhartzailearen txosten
bat eskatu zuen; bertan, aurrekontuen
zirriborroan azaltzen ziren sarrerak
errealitatearekin bat zetozela ziurtatu
zuen, urtean zehar desfase handirik
egon ez dadin. Alegia, etxe guztietan egi-
ten den ekonomia, irabazten dudan di-
ruaren arabera, horrenbeste gastatu
ahalko dut. Sarreren atala puztuta aur-
keztu ziguten susmoa genuen. 

—2012/01/09ko astean EAJ eta Bildu
bilera bat egitekotan gelditu ginen, au-
rrekontuen inguruan eztabaidatu eta
akordioetara iristeko, baldintza baka-
rrarekin: abenduaren 26an eskatutako
txostena esku artean izatea. Bilduk bile-
ra egitearen beharrean tematu zen eta
guk bilera egiteko txostena izatea ezin-
bestekoa zela genioen.

—2012/01/19an EAJk hurrengo aste-
an txostena egon ahal izateko ahalegin
berezia eskatu zion alkateari. Izan ere,
alkatea da Udaleko arduradun nagusia
eta hari dagokio han egiten den lanaren
jarraipena egitea.

—2012/01/25, txostena jaso genuen
–bertan arrazoia ematen digute–eta
baita hurrengo egunerako hazienda eta
pertsonaleko deialdia ere. Deialdiarekin
batera, aurrekontuen zirriborro berria

rezi? Bote prontoan, izugarri kezkatzen
gaituzten datuak ikusi genituen; besteak
beste, gazteriako partidan, aurreko urte-
tik hona 20.000€tik 8.000€ra gutxitu
zen. Oriotarrek egindako eskaera al da
gazteriari ematen zaizkion laguntzak
%70 gutxitzea?

—2012/01/30, plenoan, Orainek ho-
rrela eskatuta, aurrekontuaren eztabai-
da eta onarpena mahai gainean gelditu
zen. Eskerrak! Izan ere, zalantza asko
sortzen dituzten aurrekontuak aurkez-
tu zizkiguten, eta prozedurak zalantza
gehiago sorrarazten zituen. EAJk ere es-
katu zuen denbora, baina…

Kudeaketa zuzena izango bada, ezin
dira txosten juridiko eta teknikorik gabe
erabakiak hartu. Diru publikoaz ari ga-
renean, ezin da bat-batekoan aritu, in-
probisatzen. Denok dakigu aurrekon-
tuetan, urtea aurrera doan heinean, al-
daketak egiten direla, baina egiten den
aurreikuspena errealitatera egokituta-
koa izan behar du.

Oriotarrei aurkeztu zitzaien lehen zi-
rriborrotik azkenera, momentuz lauga-
rrena, milioi bat euroko aldea dago. Zer
partaidetza mota da hori? Gu iritzia
eman aurretik, datu guztien berri izaten
saiatzen gara, eta ez nola halako usteak
bota. Ez badugu argi zenbat diru sartuko
den Udalean, nola erabakiko dugu zen-
bat eta zertan gastatu?

Makina bat aldiz entzun dugu ez ditu-
zue formak zaintzenedo ados egon gai-
tezke fondoarekin, baina formarekin ez
ala prepotente bat zara… eta orain bere
forma eleganteen aurrean gaudenez…
Bukatzeko beste adibide bat azalduko
dugu. Aurreko legealdietan bozeramaile
bileretan alkate-dekretu eta ordainke-
ten berri ematen zen; haietan, talde poli-
tikoek zalantzak argitzeko aukera zuten.
Gaur egun, berriz, bozkatuen izan den
alderdiak, EAJk, informazio hori ez due-
la eskuratzen eta alkateari ohartarazi
zaionean azkenekoa 2011ko irailean ba-
natu zela, bere ardura ez dela esan digu,
eta kito. Norena da, bada? 

Orioko EAJ

jaso genuen: hirugarrena, hain zuzen.
—2012/01/26, Hazienda batzordean

EAJk dokumentuak aztertzeko denbora
falta salatu zuen. 24 ordu ez dira nahiko-
ak hain garrantzitsua den gaia sakonki
aztertzeko. Baina EAJ bost axola, gaia
bozkatu egin zen. Aurrekontuen 3. zirri-
borroak aldeko diktamena jaso zuen
Orainen eta Bildukoen bozekin. Gaia ur-
tarrilaren 30ean izango zen udalbatza-
rrerako atzeratu zen, han behin betiko
onespena jasotzeko zain.

—2012/01/27-30ean izango zen udal-
batzarrerako deialdia eta dokumenta-
zioa jaso genuen. Dokumentu horietako
bat aurrekontuen proposamena zen eta,
sinesgaitza den arren, batzordean onar-
tutako aurrekontua berriz ere aldatuta
zegoen! Plenorako beste proposamen
bat zuten: laugarrena, hain zuzen ere
–9.100.000€koa–. 

Zein zen beste proposamenekin zuen
aldea? Zergatik egin ziren aldaketak?…
Ez dakigu ezer. Ez al dugu azalpenik me-

Iritzia eman aurretik, datu
guztien berri izaten
saiatzen gara gu, eta ez
nola halako usteak bota.
Ez badugu argi zenbat diru
sartuko den Udalean, nola
erabakiko dugu zenbat eta
zertan gastatu?
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A
urtengo Gabonetan
Udalak hainbat
apaingarri jarri di-

tuela ikusi dugu. Beste urtee-
tan, zintzilik zeuden argi ho-
riek eta, aurten, botila eta dis-
keteak izan dira
protagonista. Apaingarri ho-
riek ikasleek egin dituzte, bo-
tila berrerabiliak eta diskete
zaharrak erabiliz. 

Iniziatiba ona iruditu zait
aurten egindakoa.

Beti eskatzen
zaigu herrita-
rroi energia
kontsumoa gu-

txitzeko, baina
festa horietan badi-

rudi hori ahaztu egiten dela.
Aurten, ordea, ideia horri es-
ker kontsumoa gutxitu egin
da eta, horrez gain, herriak
ere apainketan parte hartzea
lortu da. Jende askori entzun
diot ez zaiola gustatu, baina
nire iritzia bestelakoa da.
Egia da ez dela izan besteetan
bezain ikusgarria, baina gaur
egungo krisi garaiarekin bat
datorren erabakia iruditzen
zait.

Ikasleak idazle
Laura Arruti

Gabonetako
argiak

Beti eskatzen zaigu
herritarroi energia
kontsumoa
gutxitzea, baina,
Gabonetan
badirudi hori
ahaztu egiten dela

Sanpedroetan plazan egin zuten emanaldia Trikuharri taldekoek. KARKARA

rri taldearen apustua. Haurra
antzerki-lan baten aurrean
dago, baina ez ohiko antzerki-
lan bat. 

Obra guztia bertsolaritza-
ren sustraitik datozen errima
eta hitz-jokoz josita dago eta
zenbait pertsonaiaren aho-
tan jolas bihurtzen da hiz-
kuntza. Horrela sortu zen
Inaxito pertsonaia, jakin-mi-
nez betea eta haurrek bezain
bihurria.

Bertso-doinuez eta euska-
rak bere baitan dauzkan erri-
ma eta hitz jokoez baliatuz,
ederra da Trikuharrikoen az-
ken lana, Galtzagorriei to,
Inaxito. Lan horretan, esan-
dakoz gain, aipagarria da eus-
kal mitologiaren zabalkun-
deari egiten dioten ekarpena.
Basajaun, lamiak, galtzago-
rriak eta Anbotoko Andrea

Globalizazioari to, inaxito!

B
ertsoen arlotik abia-
tuta, badira urte ba-
tzuk Ibai Esoain, Xa-
bier Sukia eta Gorka

Tolosak Trikuharri taldea
sortu zutela. 

Haien kezka bertsolaritza
haurrengan aurkezteko for-
mula egokia aurkitzea zen. A
priorilana ez da batere erraza,
batez ere bertsolaritza hel-
duei zuzendutako jarduera
izanik.

Bertsolaritzak ematen di-
gun baliabide linguistikoei
antzerkia eta musikaren ma-
gia gehitzea izan da Trikuha-

haurren begien aurretik iga-
roko dira, eta Inaxitoren la-
guntzaz haien ezaugarri eta
nondik norakoak ikasiko di-
tuzte.

Mundu globalizatu hone-
tan, kultura gero eta berdina-
go den une honetan, Trikuha-
rri taldeak  gogo asko, ilusio
handia eta diru gutxirekin,
antzezlan onak egitea posible
dela erakutsi digu. 

Eskerrak ematea besterik
ez dugu, gure haurrei hain-
beste disfrutatzeko aukera
emateagatik. Globalizazioari
to, Inaxito!

[ AMAIA IrIbAr ]

Kritika
Galtzagorriei to,
Inaxito!
DVDa, Izen bera duen
antzezlanaren ikus-entzunezkoa.
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Gustura al zaude hamar urte hauetan
kiroldegiak emandako zerbitzuarekin?

97 erantzun jaso ditu galderak. %26 gustura
dago, %65 kexa da, %2ri bost axola zaio kontua
eta %5ek ez daki zer esan gai honen inguruan.

HurrengO galdera

Zer iruditzen zaizu PPk
hezkuntza sisteman egin duen
aldaketa?

Erantzun ezazu www.karkara.com webgunean
eta emaitza 313. Karkaran argataratuko dugu.?

Ongi etorri, Garbiñe!
urtarrilean, urteko aurrenak izateko presaz-edo ume dezente jaio da Orion eta aian.
Horietako bat da Garbiñe aramendi Fernandez, Maria rosa eta Xabiren alaba. urta-
rrilaren 15ean, arratsaldean etorri zen gure artera aiako neskatila txikia. ahizpa Gara-
zik, etxeko gainontzeko guztiek bezala, mimoz zainduko duen itxura guztia du, ar-
gazkian behintzat altzoan hartuta gustura dauka-eta.

INKESTA››

ZO RIONAK!››OSPAKIZUNA››

A
holku batzordeak
martxan jari zirela
badira hilabete ba-

tzuk eta bizi-bizi dabiltzala
nabaria da Orion.

Topagune berdea, kultura
mahaia eta kiroletako ma-
haiaz ari gara. Udal berriak
martxan jarri zituen eta aur-
pegi desberdin asko eta beste
hainbat iritzi elkarrekin na-
hasten dira mahai hauetan. 

Aurrerapauso handiak
eman dira alde horretatik
jendearen parte-hartzean
eta herritarrak aktibatu egin
dira zenbait esparrutan,
ekintza parte-hartzeaileago-
ak bultzatuz beren artean.
Pozgarria da herritarrak bat
eginda ikustea herriarentza-
ko lanean eta, horregatik,
gure zorionak bidaltzen diz-
kiegu txoko honetatik. 

Parte-
hartzaileei
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Anje Larrañaga Arrospide,

Orion, otsailaren 6an.

Eñaut eta Oihan Lertxundi

Okariz, Orion, urtarrilaren

27an.

jAIOTAKOAK››

Idoia Ugarte Lizargarate 

eta Xabier Egibar Luloaga,

Orion, otsailaren 4an.

Ibon Idigoras Mendoza 

eta Eva Maria Gil Sainz, Orion,

otsailaren 4an.

EZKONdUTAKOAK››

Joxe Larreta Altuna, Orion,

otsailaren 1ean. 76 urte.

Amancio Villar Nuñez,

Orion, otsailaren 1ean. 73 urte.

HILdAKOAK››

Eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
KARKARAn jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27

Jendeak gogoan duen zorigaiztoko azken hondoratzea Virgen Carmelirena izan zen, 1952an. KuTXAREN foToTEKA

Barra muturrean dago ber-
tan itotakoen zerrenda. Han
agertzen dira lau itotako ho-
rien izenak. Garai hartako La
Voz de Guipuzcoa-ra jota, ja-
kin dugu ondoko hau:

1925eko maiatzaren 8 har-
tan, goizean itsasoratu zen
Goizeko Izarra eta arratsean,
21:30ak aldera, etxera zeto-
zen, ontzia arrainaz gainezka.
Itsaso handia zen egun har-
tan, zakarra, Orioko barra
itsusi zegoen sartzeko. Zalan-
tza izan zuten, baina patroiak,
Laureano Olidenek, aurrera
egitea erabaki zuen. Itsasoa
handiegia edo ontzia txikie-
gia, olatu izugarri batek
arrantzontzia trabeska ha-
rrapatu eta irauli egin zuen.
Arrantzaleak itsasoaren men-
de geratu ziren. Handik gutxi-

Lau gizon itota eta bi bizirik i

1
922ko otsailaren 13an
Mariposa ontzia hon-
doratu eta bi gizon ito
ziren Orioko barran:

Jose Bixente Loidi eta Jose
Manuel Mitxelena, 23 urteko
bi arrantzale. Handik hiru ur-
tera, 1925eko maiatzaren
8an, beste naufragio bat izan
zen barra arriskutsuan. Goi-
zean lau arrantzalerekin itsa-
soratu zen baporeak, Goizeko
Izarrak, izarrak ez zituen alde
izan. Itsasoak, beste askotan
bezala, tributu latza ordaina-
razi zien arrantzaleei, beste bi
gizon ito ziren: 35 urteko
Laureano Oliden eta 30eko
Inazio Manzisidor.

ra, herriko baporeak bertara-
tu ziren, galdutako bi gizonen
bila. Dena alferrik izan zen,
itsasoak eraman zituen beti-
ko. Gobernadoreak diru bilke-
ta bat zabaldu zuen, galduta-
ko gizonen familiei laguntze-
ko, berak diru pixka bat
jarrita.

1925eko istripu haren kro-
nika hartan datu bat egiten da
deigarria, izugarria: bi gizon
atera ziren bizirik, bi anaia:
Anjel eta Tiburtzio Etxebe-
rria, biak ezkongabeak. Ba,
hiru urte lehenagoko istri-
puan ere bi gizon haiexek ate-
ra ziren bizirik: Etxeberria
anaiak. Txanponaren bi alde-
ak: leon/kastillo. Bizitza eta
heriotza!

[ IñAKI ITUrAIn ]

Oroimenaren
kutxa
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“Gazteei lizentziarik eman ezean,
angulen arrantza galtzen joango da”
Juan Anjel Uranga ‘Xixario’ eta Unai Izagirre ‘Olatxo’
Anguleroak

J.A.: Nik Indonean urtetan egin dut lan,
eta Madrilera asko saltzen zen.
Gauero joaten al zarete anguletara?

U.: Gauero ez, baina ahal den guztietan,
ilargiaren arabera. Gurea zaletasuna da,
ehizara edo korrika egitera goizeko bos-
tetan jaikitzen direnak bezala, gu angu-
letara joaten gara. Marea beheran hasi
eta barra muturretik Aginagara mareak
gora egin arte, 5-6 ordu. 
J.A.: Nik urte guztiko oporrak anguletan
ibiltzeko gordetzen ditut. Gauetan ate-
ratzeko, ordea, eguraldi-baldintzek ere
badute eragina. Euria ari den gaua da
arrantzarako egokia. Tokiak, berriz, ba-
dira sonatuagoak direnak: Botaleku, In-
txaurreta eta Saria, besteak beste.

Orain dela gutxi AZTIko biologoei  ema-

teko harrapatu zenituzten angulak.

U.: Haiek eskatu, eta angulero guztion
erabakia izan zen ematea. Ontzi bakoi-
tza 300 gramo ematekotan gelditu ginen
eta, azkenean, 7 kilo eraman zituzten.
Asmoa zen 3 kilo eramatea, erdia Zega-
man botatzeko  eta beste erdia, Mutriku-
ko haztegian gizendu eta, gero, Ataunen
botatzeko. Asmoa ibaia angulaz birpo-
pulatzea eta gero proba batzuk egitea da.
Hori zuen onerako izango da?

J.A.: Hala espero dugu. Gutxienez, he-
men harrapatutako angulak hemen
aske utziko dituzte-eta. Biologoek esan
digute, iaz angulak askatu zituzten to-
kian probak egin dituztela, eta hazten ari
direla; beraz, ea ongi ateratzen den.
Anguletan jarraitzeko asmorik?

U.: Esperantza badaukagu, baina jende
gutxi gaude eta asko zahartzen hasiak.
J.A.: Okerrena da orain gazteek ezin du-
tela arrantzarako lizentziarik atera.
Eusko Jaurlaritzak ez du lizentzia berri-
rik ematen. Pixkanaka galtzen joango
den gauza da, ez angularik ez dagoelako,
baizik eta gazteei utziko ez dietelako. Le-
gea aldatu ezean, ez da segidarik egongo. 

urtarrilaren amaierarekin bukatu da aurtengo angula
denboraldia. Gau askotan motorra hartu eta arrantzara joan
direnentzat oso ona izan da aurtengoa, eta aurrerantzean ere
hala izatea nahi lukete, arauei buruzko kexak badituzten arren.

IRATI AGIRREAZALdEGI

Juan Anjel Uranga 14 urterekin hasi zen
angula arrantzan aitarekin eta orain dela
15 urte ontzia erosi zuen. Unai Izagirre,
berriz, anaiarekin batera joaten da angu-
letara eta Orion haiek dira horretarako
lizentzia duten gazteenak.
Zer moduzko denboraldia izan da

amaitu berri dena?

Unai: Ona, ezin gara kexatu. Angula gu-
txiago dagoela esaten den arren, gero eta
okerrago daudenak baldintzak dira.
Juan Anjel: Eguraldiak ere lagundu
digu: euria egin arren, hotzik ez da izan.
Denboraldi aurreko uholdeak ere gure
onerako izan dira. 
Hortaz, angulak badaude.

U.: Egon badaude, Jaurlaritzak azaroa-
ren 15etik urtarrilaren 31ra bitarteko

muga du jarrita, eta hori motza da. Bes-
talde, gaueko ezin dugu bi kilo baino
gehiago harrapatu. 
J.A.: Araudia zorrotz bete behar dugu,
goardak zain egoten baitira eta  ontzie-
tan gabiltzanoi urtero eskatzen dizkigu-
te paperak. Lehorretik ere ibiltzen da
jendea eta 100etik gora lizentzia egon
arren, lizentziarik gabe ere ibiltzen dira
batzuk. Iaz, esaterako, denboraldia bu-
katu eta Aginaga aldean, lehorretik, an-
gula asko harrapatu zen, eta kexu gara.
Angula asko saltzen dira?

U.: Jendeak erosiko ditu, izan ere, angu-
leroak hortik bizi dira. Lehen, merkeago
zeudenean, gehiago saltzen ziren, orain
prezioa ez da edozeinek ordaintzeko
modukoa. Orain, anguleroek txinatarrei
saltzen dizkiete angula asko, eta horre-
gatik garestitu dira hainbeste.

“Araudia zorrotza da, baina
iaz denboraldia bukatu eta
Agina aldean, lehorretik,
angula asko harrapatu zen,
eta ontzietakook kexu gara”

“Prezioa ez da edozeinek
ordaintzeko modukoa.
anguleroek txinatarrei saltzen
dizkiete eta horregatik
garestitu dira hainbeste”

KARKARA 
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OTSAILA
10ean, Lasa.
11n eta 12an, Azaldegi.
13an, Larrañaga.
14an, Zulaika.
15ean, Etxeberria.
16an, Gallo.
17an, Azaldegi.
18, 19 eta 20an,

Mutiozabal.
21ean, Etxeberria.
22an, Gallo.
23an, Azaldegi.
24an, Zulaika.

Gauetako zaintzako botika:
Zulaika

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

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA
10 05:51 eta 18:12 12:01 eta _____
11 06:31 eta 18:53 00:15 eta 12:42
12 07:14 eta 19:37 00:58 eta 13:26
13 08:01 eta 20:27 01:44 eta 14:14
14 08:57 eta 21:28 02:38 eta 15:10
15 10:07 eta 22:46 03:42 eta 16:18
16 11:35 eta _____ 05:02 eta 17:40
17 00:16 eta 13:04 06:30 eta 19:01
18 01:35 eta 14:13 07:46 eta 20:07
19 02:35 eta 15:07 08:45 eta 21:00
20 03:24 eta 15:50 09:31 eta 21:43
21 04:05 eta 16:28 10:11 eta 22:22
22 04:42 eta 17:02 10:47 eta 22:57
23 05:16 eta 17:34 11:21 eta 23:32
24 05:49 eta 18:05 11:53 eta _____

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.

tza. Oso egoera onean, fro-
gatu beharrik gabe, ia be-
rri-berriak. Tf.: 696273435.  

Alokatzeko
Eusko Gudarin, Kultur

Etxe parean, etxea aloka-
tzeko. Tf.: 647 642 121. 

Lan eskaera
Goi mailako ingeniariak

LH, DBH eta Batxilergoko
eskola partikularrak
emango lituzke. klase.par-
tikularrak.orio@gmail.com
edo Tf: 662 487 964.
Emakumea garbiketa

eta ume edo adinekoen
zaintzarako prest. Kanpo-
an zein etxean biziko litza-
teke. Tf: 680 825 073.
Errefortzu eskolak ema-

ten ditut, DBH eta batxiler-
go mailako ikasleentzat.

Tf.: 635 204 447.
Neska oriotarra etxeak

edo atariak garbitzeko
prest. Tf.: 676441327.
Gizonezko etorkina adi-

nekoak zaintzeko eta bes-
telako lanetarako prest.
Tf.: 680 234 095. 

Galdutakoak
Urtarrilaren 21ean pati-

netea galdu genuen kara-
okean. Gurpil gorriak eta
karta batzuen marrazkiak
ditu. Aurkitu duenak, dei-
tu 689 341 101 telefono
zenbakira edo udaltzain-
gora eraman.

Erosteko
Orio erdialdean lokala

erosiko nuke. Gehienez 30
metro koadrokoa. Lur az-
pikorik ez. Tf.: 657 797 355.

Lan eskaintza
18 urteko mutil kolonbiar

etorriberriak euskarazko
klase partikularrak hartu-
ko lituzke, orain hasi eta
uda bitartean. Ahal bada,
Orion bertan. 
Tf.:666 116 641 (Damian).
Prezioak-eta adosteko.
Emakume euskalduna

behar dugu Aian urtebete-
ko haurra orduka zaintze-
ko. Esperientziaduna
hobe. Tf.: 615 730 167

Saltzeko
Mutilarentzat jaunartze-

ko jantzia salgai. Marinel
arropa zuria. Neurria: 11.
Tf.:  620 539 945.
Michelin energy 175/70

R 13 bi gurpil-azal salgai.
Parea 95 eurotan.
Merkatuan 63 euro bakoi-

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 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 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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Orio
Hitzaldia

Otsailaren 10ean, Ser tu,

aqui y ahora hitzaldia. Hizla-

ria: Marta Gastaka. Mandalara

taldeak antolatuta. Sarrera

doan. 19:00etan, Kultur 

Etxean.

Otsailaren 21ean, Nola la-

gundu haurraren adimen emo-

zionalean hitzaldia. Hizlaria:

Nerea Mendizabal. Maria Ma-

estra haurreskolak antolatu-

ta. 17:30ean, Kultur Etxean.

Musika
Otsailaren 10ean, Kalakari-

tabernako agur kontzertua.

Iban Nikolai digjeridu jolea,

Azkaiter Pelox eta artista gon-

bidatuak. 22:30ean, Kalakarin.

Lasterketa
Otsailaren 12an. Orioko 

III. Kros txikia, Zaragueta He-

rri Eskolak antolatuta. Izena

ematea, egunean bertan

11:30ak arte. Irteera: 11:45ean,

eskolako sarreran.

Futbola
Otsailaren 11n infantilen fut-

bol 8 txapelketan, Orio-Zes-

toa, 10:30ean, Mendibeltz ze-

laian.

Otsailaren 11n, jubenilen 1.

mailako igoera fasean, Orio-

Pasaia, 16:30ean, Mendibeltz

zelaian. 

Otsailaren 12an, Kadeteen

ohorezko mailan, Orio-Bea-

sain,  12:00etan, Mendibeltz

zelaian.

Otsailaren 12an, afiziona-

tuen gorengo mailan, Getaria-

ko Keta-Anaitasuna,

16:30ean, Mendibeltz zelaian.

Saskibaloia
Otsailaren 10ean,  kadete

nesken Gipuzkoako parte-

hartze mailan, Orioko Ikasto-

la-Landaberri, 20:00etan, Ka-

rela kiroldegian.

Otsailaren 12an,  Gipuzkoa-

ko senior mutilen 2. mailan,

Oiarso-Alustiza Autobusak

Orio, 11:45ean, Errenteriako

Galtzaraborda kiroldegian.

Bingoa
Otsailaren 15ean eta 22an,

bingo saioa, Zaharren babes-
lekuak antolatuta. 16:30etik
18:30era, Kultur Etxea

Informatika
Otsailaren 21ean, Openoffi-

ce oinarrizko ikastaroa.
16:00etatik 18:00etara, 
KZgunean.
Otsailaren 22an, Openoffice

ikastaro aurreratua. 16:00eta-
tik 18:00etara, KZgunean.

Aia
Silo-bolak
Otsailaren 14an, silo-bolen

bilketa. Zerbitzuari buruzko
informazioa jasotzeko deitu:
943 81 65 00 (Urkome) edo
660 04 97 51 (Igor). 

Erromeria
Otsailaren 12an, Agurtzane

eta Jon Elustondo  trikitilarie-
kin erromeria. 18:30etik
21:30era, Andatza auzoko
Aristerrazuko plazan.

Otsailaren 14an, 18:00etan
eta 24an, 16:00etan, IT txartela
ateratzeko azterketa, 
KZgunean.

Irteerak
Otsailaren 23an, sagardote-

gira irteera Zaharren Babesle-
kuak antolatuta. Goizean San
Telmo museora bisita eta baz-
karia Adunako Aburuza sa-
gardotegian. 35 euro. Izen
ematea, otsailaren 14an,
16:00etatik 18:00etara Zaha-
rren Babeslekuan.

bilerak
Otsailaren 13an, Inauteriak

antolatzeko bilera.19:00etan,

Kultur Etxean.

Otsailaren 16an, irakurzale

taldearen bilera.19:00etan,

Kultur Etxean.

Inauteriak
Otsailaren 15ean, Kosta

tailerrean; eta otsailaren

17an, Ametsa Gaztelekuan,

inauterietarako

txurrumuskik egin duen

koreografia ikasteko

entseguak, 19:00etan.

Etxebizitza babestuak
Etxebizitza babestuen

zozketarako izen ematea.

Azken eguna otsailaren 13a,

14:30ak aurretik, Udaletxean.

AGENdA››

Kontraportadako
argazkia

inauteriak direla eta, kon-
traportadako argazkia ho-
rren harira aukeratu
dugu. argazkikoak,
1981eko belaunaldiko
Orioko Herri ikastolako
ikasleak dira. Guztien ize-
nak kabitzen ez diren
arren, irakaslearena aipa-
tu dezakegu: Mari Kar-
men arrillaga. Fotoa, 1986
aurretik egina da, data ze-
hatzik ez daukagun arren. 
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