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iGOR SAlSAmeNdi  (dOinUA: MUTiL KOxKOr BAT iTSU AUrrEKO)

1
Udaberrian toki guztitan
ernaltzen dira loriak,
Orion berriz kapot gainetan
paper zuri ta horiak.
Sasoi honetan lapurrak ere
izateia ugariak.
Enzun ba niri lapurtutako 
bizikletan komeriak, 
bi bider lapurtu zidatela
esaten baitu jendiak. 

2
konpra bikain bat egina nuen
Donostiako azokan, 
bizikleta bat erosi nuen
berrogeita bost eurotan.
aparkatu nun udaletxeko
atzeko karkara hortan, 
bi egun aski izaten dira 
gurpil bat lapurtzekotan,
halaxe egin zuten lapurrek
eta udaltzainak lotan. 

3
Udaltzainek loriak ipintzen
bazuten nahiko zeregin
ta alkilerren erosi nuen
errueda bat, ta ze min!
Berrogeita zortzi eurogatik
jarri zidatela fin-fin, 
bigarren eskuko bizikleta
ta ni gurpil berriakin, 
orain aurreko gurpila lotzet
kandau ta kate batekin.

HASi beRtSOtAN 

Udaberria loratzen denean

karkara
Orioko eta Aiako aldizkaria

Kultur Etxea,
Eusko Gudari, 26
20810 Orio
943 831 527
karkara@karkara.com
www.karkara.com
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karkara taldea 
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Zuzendaria 
ana G. de txabarri 

Erredakzio burua 
Irati agirreazaldegi

Erredakzio taldea  
Pat Cowie, 
miren Etxeberria, 
iker Gurrutaga, Eli Lasa 
eta Jabier Zabaleta

Publizitatea 
Pat Cowie

Publizitatearen diseinua
Lore Berasaluze
eta Iker Gurrutxaga

Testuen zuzenketa
miren Etxeberria 
eta Jabier Zabaleta

Ale honetako
laguntzaileak
Iñaki Iturain, 
aiora Larrañaga,
Orain,  Orioko Bildu,
Orioko EaJ,
eta Igor Salsamendi

Laguntzaileak
Garbiñe manterola

Diseinua
Danel agirre Lertxundi

Banatzaileak
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Inprimategia
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karkarak ez du bere gain
hartzen aldizkarian
adierazitako esanen edota
iritzien erantzukizunik.
karkaran argitaratutakoa
berreman daiteke, osorik edo
zatika, baldin eta iturria
aipatzen bada.

Iragarkia alero jarrita
Modulu bat 12,00 €

Bi modulu 24,00 €

Hiru modulu 36,00 €

Lau modulu 48,00 €

Sei modulu 72,00 €

Zortzi modulu 96,00 €

Orrialde erdia 120,00 €

Orrialde osoa 204,00 €

Iragarkia behin jarrita
Modulu bat 16,00 €

Bi modulu 31,00 €

Hiru modulu 47,00 €

Lau modulu 64,00 €

Sei modulu 95,00 €

Zortzi modulu 127,00 e

Orrialde erdia 174,00 €

Orrialde osoa 306,00 €

Publizitatea kontratatzeko 
Pat Cowierekin hitz egin 
(695 780 720) 
edo publizitatea@karkara.com
Prezio hauei BEZa gehituko zaie

publizitAte pReziOAK
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karkara

lAGuNtzAileAK

EUSKO JAURLARITZA

Kultura Sailak
diruz lagundutako

hedabidea
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Zeinen ongi 
birziklatzen dugunetik

Gure etxean, lehen, zaku zikin-zikin  eta
bete-betea  ateratzen genuen egunero;
eta orain, berriz, astean lehengai garbiz
betetako 4 zaku eta 3 astetik behin birzi-
klatu ezin daitekeen poltsa ia inerte bat
ateratzen dugu.

Pozez txoratzen gaude, sukaldean era-
bilitako organikoa konposta egin eta be-
rriro lur nola bihurtzen den ikusiz, ba-
razki eta loreak ere indartsuago dauzka-
gu baratzean, sortzen dugun konposta
ongarri gisa erabiltzen dugunetik.

Amona, haurrak, gazteak eta helduak
erraz moldatu gara etxean lehengai ba-
koitzari bere lekua egiten.

Eta zein ongi sentitzen garen, uzten
dugun paper eta kartoiak, zuhaitz gehia-
go moztu baino lehen, berriro erabiliko
direla jakitean. Eta zein ongi ontzi ari-
nak eta beira ere berriz ere poltsa eta bo-
tila bihurtuko direla jakitean. Birzikla-
tuz, berria sortuz baino petrolio eta
energia nuklear gutxiago beharko dela
jakitean.

Zein ongi, mendiari egindako zulo ba-
tean zaborra nahastuta bota beharrean,
lanpostuak sortzeko aukera ematen di-
gulako, eta pixka bat, bakarra bada ere,
natura, gure ingurua eta gu geu zaintzen
saiatzen garelako.

Hondakinen atez ateko bilketa siste-
ma gure herrian jartzeak poztuko gin-
tuzke, eta izugarri lagunduko liguke
gure zeregin honetan. Etxean bertan
zintzilikarioa jarrita, eguneko  lehengaia
ateratzeko aukera izango genuke etxeko
edozeinek; izan ere, gaur egun ditugun
edukiontziak ez dira horren erosoak, ta-
pak astunegiak eta altuegiak dira, denak
autoen inguruko bideetan daude eta
etxeko gaztetxoenentzako eta zaharre-
nentzako zaila da ardura hori hartzea.

Birziklatzearen sentipen onaz kontu-
ratuko bagina denok, gutxiago kostatu-
ko litzaiguke birziklatzea, eta dena bate-
ra nahastuta botatzen denaren kostu
ekonomikoa eta ekologikoa murriztuko
genuke. Elkarrekin sortzen dugunaz,
burujabe izatera iritsi gintezke.

Herri bezala efektiboagoak eta zuze-
nagoak izatera hel gaitezke, lortzen di-
ren lehengaien salmentaz dirua berres-
kuratuz, lanpostuak sortuz, herritar eta
enpresa bakoitzak sortzen duenaren
arabera ordainduz, eta sortutako kon-
postaz gure lurrak indartuz.

Gure sentipen ona herritar guztiei he-
larazi nahi dizuegu, bizikidetzan balioz-
koa izango dugulakoan. Agur denoi eta
egun ona izan Leire Zinkunegi, Josu Gal-

dos eta Kattalin eta Maxe Zinkunegi Galdos

10 urte kartzelan

Hamar urte bete dituk martxoan, Gre-
gorio. Hamar urte kartzelan. Hamar
urte Galiziako Curtisen. Hamar urte
hire burusoila ikusi gabe Orioko kalee-
tan. Hamar urte hi gabe. Hire falta den-
borak eta kilometroek neurtzen ditek
ederki. Hamar urte eta milaka eta mila-
ka kilometro. Galiziara bidean errepide-
ko marra-soka zuri luze horrek giza es-
kubideak eta gizalegea zeuzkak lepotik
hartuta. Hire eta gure eskubideak ito-
tzen, gizalegea arnasa hartu ezinda. Giza
eskubideak urkatzen dituen soka zuri

luze hori mozteko garaia duk. Orion tal-
detxo bat hasi gaituk lanean lepoan da-
ramagun soka hori lasaitzeko. Egoera
itogarri honetatik ateratzeko. Ez delako
legezkoa legeak gizalegerik ez izatea. Ez
delako bidezkoa eskubiderik eza. Grego-
rio 10 urte kartzelan. Eskubide guztie-
kin, herrira!

Urtebetetze guztiak ez dituk ospatze-
koak izaten, baina ahaztekoak ere ez. Be-
raz, kartzelan hagoela gogoratu eta go-
gorarazi nahi diagu. Ez diagu ahaztu
nahi hamar urte egun asko direla, mila-
ka kilometro bidaia asko direla. Hamar
urte elkar ikusteko eta ukitzeko minutu
gutxi direla. Martxoaren 30ean, azken
ostiralean, herriko plazan bilduko gai-
tuk iluntzeko zortzietan. Hamargarren
urteurren triste horretarako ekitaldi bat
prestatu diagu. Hire senideak, lagunak
eta ezagunak bilduko gaituk bertan.
Oriotarrak. Hire askatasunaren bidean
galdutako hamar larrosak landatuko
dizkiagu herriko plazan. Hire hamar ur-
teak loratuko direlako askatasunaren
lurrean. Hire hamar arantzak lore ere
badirelako. Hire hamar loreak arantza
ere badirelako. Aupa GregOrio!

Norbaitek Gregoriori idatzi nahi ba-
dio, martxoaren azken ostiralean berari
bidaltzeko postalak banatuko ditugu he-
rrian barrena. Bestela, hauxe da helbi-
dea: 
CURTIS (Teixeiro)   
Centro Penitenciario 
Carretera Paradela s/n
15.310 CURTIS (A Coruña)

Orioko Herrira

Espetxe politikaz

Gregorio Eskudero herriko presoak ha-
mar urte bete ditu kartzelan. 600 kilo-
metrora daukate Galiziako Curtisen, eta
hamar urte horietatik lau isolamenduan
egin ditu. 

Garai berrian jarrera berriak landu
behar ditugu guztiok, izan ditugun jarre-
ren autokritika egin behar dugu. Horre-
gatik uste dugu gaur egun oraindik inda-
rrean dagoen espetxe politikak ez duela
bakea eta adiskidetzea sustatzen. 

Horregatik eskatzen dugu berriro
euskal presoak Euskal Herriko kartzele-
tara gerturatzeko, beren familiak eta la-
gunek ez dutela zertan mendekua erre-
pidean ordaindu. Geroz eta jende gehia-
go ari da eskatzen gaixotasun larriak
dituzten presoak askatzeko. 

Eragile askok zentzugabekoa ikusten
du egungo espetxe politika. Orioko Bil-
duk konpartitzen du eskaera hori bera!

Orioko Bildu

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

Martxoaren 20an, astearteare-
kin, batzarra egin zuten Orioko
Udaleko langileek, erabaki bat
hartzeko martxoaren 29rako
lan-erreformaren kontra deituta
dagoen greba orokorra dela-eta.
Batzarra 14:30ean egin zuten
udalbatzarraren aretoan eta ber-
tan, gehiengo handiz, egun ho-
rretan greba egitea erabaki zuten
udal langileek.
Jaurlaritzak ez ditu oraindik era-
baki egun horretan bete beharko
diren zerbitzu minimoak..

Udaleko langileek
greba egingo dute
martxoaren 29an
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Hondakinen gaiarekin
alderdikeria soberan 
dela dio Solaberrietak

Hondakinen gaia bolo-bolo dabilen ho-
netan, Orioko alkateak gaiaren gaineko
bere iritzia plazaratu zuen martxoaren
16an, udaletxeko teilatupeko gelan egin-
dako gosari informatzailean hainbat ka-
zetariren aurrean. Beñat Solaberrietak
Orioko birziklatze maila baxua dela esan
zuen eta, horretarako, Garbitania enpre-
sa azterketa bat egiten ari dela hori nola
hobetu jakin ahal izateko. 

Sentiberatasun falta arazo handiene-
takoa dela esan zuen Solaberrietak eta,
hondakinen gaiari dagokionez, gako na-

gusia hezkuntzan dagoela gaineratu
zuen. Haurrek birziklatzearena helduok
baino argiago dute. Txikienek jakin bada-
kite nola egin, helduok gara ikasi eta ditu-
gun ohitura txarrak aldatu behar ditugu-
nak, esan zuen Solaberrietak.

Alkateak birziklatzearen garrantzia
nabarmendu zuen behin eta berriz, asko
eta ondo birziklatzeaingurumenari, gure
osasunari eta etorkizuneko belaunaldiei
zor diegun zerbait delako. Ohitu gara pa-
pera, beira, plastikoa eta olioa bereizten
eta organikoa da falta zaiguna. Besteare-

kin nahastu gabe biltzen badugu, birzi-
klatzea %80koa ere izango da. 

Atez atekoa
Kazetariek ez zuten denbora asko pasa
atez atekoaren inguruan galdetu aurre-
tik, eta alkateak argi eta garbi erantzun
zuen: Lehendabizi birziklatzea dago eta
gero eztabaidatuko dugu zein izan behar
den bilketa eredua. Irtenbiderik egokiena
eman behar zaie hondakinei eta guztion
artean erabaki beharko dugu hori.

Hondakinen gaiarekin ere herritarren
parte hartzea sustatu behar dela esan
zuen Solaberrietak. Hala, herritarrei oi-
narrizko informazio zuzena eman behar
zaiela eta giltza birziklatzearen garran-
tziaren inguruko sentsibilizazioa indar-
tzean dagoela gaineratu zuen. Hortik au-
rrera, eta sentsibilizazio lan bat egin oste-
an, eskainiko dira iritzia plazaratzeko
moduak eta sortuko dira eztabaidarako
tarteak. Herritar guztiekin osatuko dugu
herriko hondakinak biltzeko proiektu
egokiena, baina ahal den gehiena birzi-
klatu behar dela zalantzan jarri gabe.

Horretarako, Garbitania enpresari
Orioko hondakinen kudeaketaren gai-
neko auditoria bat egiteko eskatu dio
Udalak. Garbitania enpresak aurretik ere
egin ditu bestelako azterketak. Enpresa
publikoa da eta Oiartzungo, Hernaniko
eta Usurbilgo udalek osatzen dute.

Auditoriaren emaitzak jaso bezain
pronto herritarrei aurkezteko asmoa
azaldu zuen Solaberrietak eta hortik au-
rrera hasi erabakiak hartzen. Dena dela,
hondakinen gaiarekin alderdikeriak ez
duela lekurik iruditzen zait. Ni alderdi
bateko kide naiz, baina alderdi horretako
kide izan ala ez, ingurumena zaintzeko
bide egokiena aukeratu beharra dagoela
iruditzen zait esan zuen alkateak. 

Atez atekoa jarriko denik ez zuen esan
alkateak eta, jartzekotan, eperik ere ez
zuen eman. Hala ere, atez ateko bilketa-
sistemaren inguruan, Beñat Solaberrie-
tak honakoa esan zuen: Eztabaida mahai
gainean jarri behar da eta herri bakoitzak
aztertu behar du zein den bere herriaren-
tzat sistemarik egokiena. Hala ere, ezin
dugu ahaztu Urola Kostako Mankomuni-
tateak duela hondakinen eskuduntza eta
harekin batera egin beharko dugula lan
sistemarik egokiena aurkitzeko. Zaborte-
gia gainezka daukagu eta irtenbidea
eman behar zaiobukatu zuen alkateak.

Hondakinen %28 birziklatzen da Orion, Gipuzkoan, batez beste, %32. karkara

Orioko birziklatzeko ohiturak ez direla batere onak eta Gipuzkoako
batez bestekotik, %32tik, 4 puntu azpitik gaudela azpimarratu du
Orioko alkateak. Ongi berziklatzen bada, %80ra inguratu daiteke.

Atez atekoa jarriko denik ez
zuen esan alkateak eta,
izatekotan, eperik ere ez zuen
eman. Irtenbiderik egokiena
bilatu behar dela adierazi zuen
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Bidezko merkataritzako produktuak
jarri dituzte salgai Orioko Eroskin

Gurutze Iartza eta Amaia Uranga. karkara

Arantzazura oinez
apirilaren 5ean

Apirilaren 5ean, Ostegun Santu egune-
an, Oriotik Arantzazurainoko ibilaldia
antolatu dute Joxe Mari Lizasok eta Joxe
Manuel Urkizuk. Mutil kozkorrak zirela
egiten zutela-eta,  ohitura hori berresku-
ratu dute.

Ibilaldiak 58 kilometro ditu eta egun
batean egiten dute. Aiatik, Usurbildik eta
Donostiatik ere joaten dira, baina guk
beste ibilbide bat egiten dugu esan dute
antolatzaileek. Goizeko 04:00etan abia-
tzen dira Oriotik eta Zelatun, Bidania,
Santa Ageda, Mandubia, Kizkitza, Gabi-
ria, Aztiria eta Brinkola atzean utzita,
iluntzeko 19:00ak alderako iristen dira
Arantzazura. 

Bidea ez da hain gogorra. Egia da kilo-
metro asko direla, baina hasieran eta bu-
kaeran daude malda gogorrenak. Gaine-
ra, Mandubian eta Aztirian geldialdiak
egiten ditugu otorduak egiteko, kontatu
digu Joxe Manuel Urkizuk.

Antolatzeko bilera
Iaz 21 lagun izan ziren eta nahi duenari
ibilaldirako gonbita egiten diete. Apirila-
ren 2an, 19:30ean, Balea elkartean egin-
go dute bilera, ibilaldiaren nondik nora-
koak azaltzeko. Bestela, 680 622 600  te-
lefono zenbakira deitu beharko da.

duela urte batzuetatik hona, Joxe Mari Lizaso eta Joxe Manuel
Urkizuri esker, garai bateko ohitura berreskuratu dute. Beraz,
Ostegun Santu egunean, Oriotik Arantzazurako ibilaldia egingo dute.

Bidezko merkataritzako produktuak ja-
rri dituzte salgai herriko hainbat bolun-
tariok  Eroski dendan.  Festetan eta azoka
izaten denean jarri izan ditugu produk-
tuak salgai, baina jendeak egunero egiten
ditu erosketak; beraz, ezin dugu espero
jendea,  guk salgai noiz jarri zain egotea.
Arroza, kafea… erosi behar badituzte ezin
dute itxaron guk postua jarri arte. Beraz,
Eroskin salgai jarrita, gure asmoa da jen-
deari aukera ematea edozein momentu-
tan produktu horiek erosteko, azaldu du
Jokin Uranga bidezko merkataritzako
boluntarioak.

Gehiago baloratu
Salgaiak ordainlekuen aldameneko apa-
letan daude eta honako produktuak jarri
dituzte jendearen eskura: kafea, kakaoa,
txokolatea, azukrea eta arroza. Uranga-
ren esanetan, ohikoak baino garestiago-

ak izan arren, egunero erabiltzen diren
produktuak  direnez, beste toki batzuetan
ikusi dugu  saltzen direla; horrelakoekin
apenas duela krisiak eraginik. Jendeak
gehiago baloratzen ditu bidezko merka-
taritzako produktuak; besteak beste, eko-
logikoak direlako eta haiek ekoizten di-
tuzten garapen bidean dauden herrialde-
etako nekazariei soldata duinak
ordaintzen dizkietelako, haiei kostatzen
zaiena, alegia. Izan ere, multinazionalek
oso gutxi ematen diete. Bestalde, nekaza-
riek haziak erosteko dirua ere ematen
zaie merkataritza honen bidez.

Asmoa da uda pasatu arte Eroskin sal-
gai izatea, eta jendearen harreraren ara-
bera erabakia hartzea. Eroskin konforme
azaldu dira gure eskaintzarekin. Uda on-
doren balorazioa egin eta ikusiko dugu
zer martxa izan duen eta, hala bada, ber-
tan utziko ditugu, bestela erretiratu.

Kafea, kakaoa, txokolatea, azukrea eta arroza jarri dituzte Eroskiko
ordainlekuen aldameneko apaletan. Uda ondoren ikusiko dute
herritarrek zein harrera egin dieten produktu berriei.

Iaz 21 lagun joan ziren Oriotik Arantzazurako ibilaldia egitera. mEnDIBELtZ
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lAbuR

Karta-jokoa
Mus, tute eta punttu txapelketak
Apirilaren 10ean hasiko dira Zaharren Ba-

beslekuko mus, tute eta punttu txapelke-

tak eta martxoaren 31 izango da izena

emateko azken eguna. Partidak zozketa

bidez erabakiko dira eta kaleraketa eran

jokatu. Gutxienez  zortzi bikotek eman

behar dute izena txapelketak aurrera egi-

teko. Partidak 16:00etan hasiko dira eta

bazkide bakoitzak ezin izango du bi mo-

dalitate baino gehiagotan aritu .

Euskara
Karkararen kanpaina
Laguntzaile bila gabiltzala jakinarazi ge-

nuen aurreko KARKARAn. Hori indartzeko

asmoz, eskaintza berezia dugu laguntzai-

le berrientzat. Eguneko menua jateko

txartela emango dugu oparitan lagun-

tzaile egitearen truke. Horrez gain, Be-

rriak ere eskaintza berezia egingo die la-

guntzaile berriei zein aurretik laguntzaile

direnei. KARKARA laguntzeagatik, Berriako

harpidetzan %50eko deskontua izango

dute 2012an. Harpidetzak egunerorako,

asterako edo astebururako egin daitezke.

Aukera ona bi hedabideei laguntzeko.

Justizia
Amaia Azkueren auzia
Urtea bete zen martxoaren 16an Amaia

Azkueren hilketatik. Pasa den martxoa-

ren 12an hasi zen epaiketa eta astebetez

luzatu zen. Auzipetuak ordura arteko esa-

nak alboratu eta berak ez zuela Azkue hil

esan zuen epaiketan. Epaiketa luze joan

da eta epaiaren zein daude orain. Bien bi-

tartean, elkarretaratzeak egin zituzten

egunero Donostiako Justiziaren Jaure-

giaren aurrean Azkueren ingurukoek. Ho-

rrez gain, hilaren 12an eta 16an jende asko

bildu zen Orioko plazan egindako beste

bi bilkuretan. 

Martxoaren 27tik 30era Musika Astea
izango da Danbolin eskolaren eskutik

Joan den astelehenean Zumarragako
Secundino Esnaola musika eskolako
ikasleekin elkartruke kontzertua egin
ondoren, Danbolin Musika Eskolakoek
martxoaren 27tik 30era bitarterako Mu-
sika Astea antolatu dute. Kultur Etxean
izango dira saio guztiak 17:30ean hasita. 

Asteartean, martxoaren 27an,  instru-
mentuko ikasleen bi saio izango dira
17:30ean eta 19:00etan. Hilaren 28an,

tailerreko ikasleek egingo dute emanal-
dia 17:30ean eta 18:30ean, instrumentu-
ko ikasleen txanda izango da. 

Denetariko tresnak entzungo dira, ba-
tzuk konbinatuz eta besteak taldean
tresna berdinarekin: biolina, esku-soi-
nua, flauta,gitarra klasikoa eta elektri-
koa, klarinetea, panderoa, perkusioa,
pianoa, saxofoia, trikitia, tronboia, tron-
peta eta txistua. 

Ostegunerako, martxoaren 29rako,
kontzertu pedagogikoa zegoen iragarri-
ta, baina Udal langileak greba egingo du-
tenez, apirilaren 26ra atzeratu dute
emanaldia. Egun horretan  17:30ean
izango da saioa Kultur Etxean. Xabier
Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Nu-
ñez eta Pello Ramirez musikariek osatu-
tako  Alos Quartet soka taldeak egingo du
kontzertua.

Amaiera kontzertua
Ostiralean  instrumentuko ikasleak ari-
tuko dira 17:30ean eta  Musika Astearen
amaiera kontzertua 19:00etan egingo
dute. Azken kontzertua berezia izango
da, batetik, teknikari dagokionez ohikoa
baino maila altuagoko piezak joko dituz-
telako eta, bestetik, musika eskolako
ikasle diren helduak ere taula gainera
igoko direlako. Danbolineko zuzendari
Elena Errastik esan duenez, horietako
batzuentzat nahikoa ahalegin bada esze-
natokira ateratze hutsa. Gainontzeko
emanaldietara gaztetxo eta haur asko jo-
aten da eta eskatuko genuke azken kon-
tzertura benetan gogoz entzutera joan
dadin jendea; izan ere, ez dugu nahi hala
joaten direnei aukera kentzea edo traba
egitea, dio Errastik.

Musika Astea antolatzen dute urtero
eta helburua da musika eskolan, lau pare-
taren artean, egiten duguna kanpora, jen-
de aurrera ateratzea. Horrela ikasleei au-
kera ematen diegu eszenatoki gainean
ikasitakoa erakusteko eta baita gainon-
tzekoena entzuteko. Era berean, kontzer-
tua entzutera joaten direnek musikaz go-
zatu ahal izango dute, dio zuzendariak.

Danbolineko ikasleek Zumarragako musika eskolakoekin elkartruke kontzertua egin zuten. karkara

instrumentuko ikasleak arituko dira egun gehienetan eta musika
tailerrekoek ere izango dute tartea. Bestalde, Alos Quartet taldea
ostegunean egitekoa zen kontzertua apirilaren 26ra atzeratu dute
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Trainerua irabazle
Castron eta Bilbon

Denboraldia hasi aurreko azken bi estro-
padak irabazi ditu Orioko traineru nagu-
siak. Castro Urdialeseko bandera esku-
ratu zuen martxoaren 4an 21minutu eta
47 segundoko denborarekin Portugale-
teri 6 segundoko aldea aterata.

Martxoaren 18an Deustun jokatutako
Memorial Bilban ere Orio izan zen ira-
bazle 20minutu, 12 segundo eta 21 ehu-
nenekorekin Urdaibairi segundo eskas
aterata. Chapela eta Zierbena izan ziren
ondoren. 

Bestalde, San Pedron seniorren biga-
rren txanda bertan behera utzi zuten
itsaso zakarra zela-eta.

Batelak
Aurreko postuetan ari dira bateletan ere
oriotarrak. Deban eta Loiolan jokatu di-
ren azken bi estropadetan lehenengo
izan dira jubenil neskak. Loiolan lehen
postuan sailkatu ziren senior eta kadete
mutilak eta haur-kadete mailako nes-
kak.Senior neskak bietan izan ziren hi-
rugarren eta bietan bigarren infantil
mailako mutilak. Ligan jokatutako es-
tropadetako emaitzak batuta senior
mailako gizonezkoetan Orio A da lehena
90 punturekin, San Pedro da ondoren
67rekin.

denboraldi aurreko azken bi estropadak irabazi ditu Oriok; Castron
Portugalete izan zuen atzetik eta Bilbon Urdaibai. Bateletan, mutilen
senior mailan, Orio A da Gipuzkoako Ligako lehena.

Amilibia eta Iruretagoiena aiarrak 
I. Mendi Lasterketako podiumean

Bizi Iturri jaiak kirola eta gastronomia
batu zituen joan den martxoaren 11n.
Izan ere, Aiako I. Mendi Lasterketa has-
tearekin batera hasi zen festa. 8,2 kilo-
metroko mendi ibilbidea egin zuten pla-
zatik abiatuta korrikalariek. Arretaldera
jo eta, behe lainoa lagun, Pagoetako gu-
rutzera igo ondoren, Olarteta zeharkatu
eta Ernio Txikira jaitsi ziren. Handik he-
rrira, ibilbideko zati estu eta labainko-
rrenetik joanda. Gero, Auzokalte ingu-
rua zeharkatu zuten helmugara, plazara,
iristeko. Hain zuzen ere, 138 lagun izan
ziren helmugan. Horietatik, 16 aiar eta 8
oriotar.

Hassan Ait Chaou Villabonako korri-
kalariak irabazi zuen lasterketa gizonez-
koetan eta 36 minutu eta 18 segundo be-
har izan zituen proba egiteko. Emaku-
mezkoetan, berriz, Nerea Amilibia
aiarrak 47 minutu eta 58 segundoan

amaitu zuen lasterketa. Amilibia ez zen
izan, ordea, podiumera igo zen aiar baka-
rra; izan ere, Mikel Iruretagoiena hiru-
garren tokian iritsi zen helmugara.

Irabazleak erraz
Bi txapeldunek erraz irabazi zuten pro-
ba, bigarren sailkatuari, Igon Manzisi-
dor debarrari –39:13–, hiru minutu ingu-
ruko aldea atera zion lehen gizonezkoak
eta Amilibiak bi minutu eta erdikoa bere
ondoren sailkatu zen Miren Casado za-
rauztarrari –50:27–. Mikel Iruretagoie-
nari –39:47– hiru minutu eta erdiko al-
dea atera zion irabazleak, eta ia lau minu-
tukoa nesketako hirugarrenari, Leire
Altube oñatiarrari –51:45–Amilibiak .

Festa borobiltzeko, batek baino gehia-
gok babarrunak jan zituen, eta lasterke-
taren  jaiaren lehen aldia azkena izango
ez delakoan daude antolatzaileak.

Aiako Bizi iturri jaian egindako kirol proban 138 korrikalari iritsi ziren
helmugara. nerea Amilibia izan zen irabazle nesketan eta Mikel
iruretagoiena mutiletan hirugarren.

AIA ETA ORIOTARREN SAILKAPENA

3. Mikel Iruretagoiena Agote 39:47
9. Asier Manterola Ondarra 42:52
20. Gotzon Iruretagoiena Lertxundi 45:03
27. Luis Manterola Larraza 45:44
28 Hodei Alkorta Azkue 46:19
29 Beñat Alkorta Azkue 46:21
37. Jose Miguel Perez Manterola 47:44
39. Nerea Amilibia Arrut 47:58
51. Jesus M. Cañas Rico 50:46
52. Mikel Heras Perez 50:49
57. Joseba Arizaga Carrasco 51:10
58. Unai Arruti Gonzalez 51:12
61. Xabier Arbizu Arruti 51:29
63. Eneko Santamaria Bereziartua 51:34
70. Mikel Azpiroz Manterola 52:17
81. Andoni Iruretagoiena 53:00
98. Garikoitz Lizarralde Lazkano 57:05
99. Aitor Albizu Eizmendi 57:34
107. Josu Uria Iruretagoiena 59:31
108. Imanol Sarasola Eizmendi 59:34
111. Gorka Agirreurreta Goikoetxea 59:52
114. Txomin Eizagirre San Sebastian 1:00:08
118. Jon Lizaso Vicente 1:01:49
127. Ainhoa Ubegun Manterola 1:09:38

Castro Urdialesen martxoaren 4an irabazi zuten bandera. JavIEr LOPEZ
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Orioko elkarteak (mendi
lasterketaren aitzakian)

K
ARKARAko Ikerrek Orioko
II. Mendi Lasterketari bu-
ruzko artikulutxoa idaztea
eskatu dit, eta urteetan nik
eskatu nizkionez idazlan

edota antzekoak, nolabait zor nion, eta
KARKARAk ematen didan aukera hau ba-
liatuz, burutazio batzuk azaleratu nahi
dizkizuet.

5.000 biztanle ditu Oriok, eta herri bi-
zia denik ezin uka. Futbola, saskibaloia,
sofbola, arrauna, surfa, pilota, dantza,
igeriketa taldea, zikloturistak, helduen
hezkuntza, aisialdi taldea, koroa, bertso
taldea, guraso kooperatiba den Ikastola,
jubilatuen eta dendarien elkarteak, gas-
tronomia eta ahazten zaizkidan ez dakit
zenbat talde gehiago ditu. Horrek, noski,
badu bere arrazoia: Orion dagoen elkar-
lanerako kultura. Alegia, norbere gau-
zak une batez albo batera utzi, eta guz-
tiontzat baliagarria izan daitekeen zer-
baitetan jarduteko kultura. Elkarlan
horri esker, hain zuzen, irauten dute tal-
de horiek guztiak.

Kanpotik etorri garenontzat, besteak
beste, integrazio bidea ere izan dira eta
dira aipatu taldeak kasu askotan; hau da,
Oriolabela ez dugunoi gauzak erraztu
egiten dizkigute herrian txertatzeko ga-
raian. 

Inguruan bada jende andana etxetik
lanera joan –bidean seme-alabak esko-
lan utzi–, bueltan seme-alabak jaso, su-
permerkatutik pasatu, eta garajetik zu-
zenean etxera iristen direnak herria za-
paldu, usaindu eta ia estimatu ere egin
gabe. Eta hala astelehenetik ostiralera.
Asteburuan, berriz, auskalo!

Elkarteetan parte hartuz, gainera,
kanpotarrak ez ezik herria bera ere ira-
bazten irteten da, bere identitatea galdu
gabe hazten ari baita.

Adi, Beraza! Ikerrek mendi lasterketaz
jarduteko eskatu dik, Kronikaren erdira

iritsi haiz, eta oraindik aipamenik ez diok
egin ! Zentratu hadi!

Egia esan, Orioko Mendi Lasterketa
ez da, hain justu, mendi lasterketa herri-
koia, integratzailea, ez da Lilatoia, ez da
Sansilbestrea ere –bi lasterketa hauek
asko estimatzen ditut, e!–. Bertan laster-
kari bezala parte hartzeko entrenamen-
dua beharrezkoa da. Halere, lehen aipa-
tutako ideia berriz hartuz,  mendi laster-
ketan edota beste edozein herri
ekimenaren antolaketan lagunduz, kul-
tura sortzen eta mantentzen lagun deza-
kegu. Egun horretan, oriotarrei zein
kanpotarrei lasterketaz gozatzeko auke-
ra emango diegu herritik atera gabe. Bo-
luntarioen laguntzarik gabe, ordea, ha-
sieran aipatutako elkarte eta jarduera
horiek guztiak ezinezkoak lirateke. Pen-
tsa dezagun une batez: bizirik dauden
ekimen guztiak desagertuko balira, zer-
nolako Orio izango genuke? Hori nahiko
genuke? Ez dut uste.

Hortaz, datorren apirilaren 1ean,
igandearekin, goizeko hamarretan hasi-
ko den mendi lasterketan parte hartzera
animatu nahi zaituztet. Korrika aterako
zaretenoi animatu beharrik ez dago, bai-
na bai egun horretan  ezinbestekoak di-
ren herritarrei: ibilbideko bidegurutze-
etan, jan-edanak hartzeko tokietan, irte-
eran, helmugan… oro har… Boluntario
gisa aritzeko, telefono kontaktua hona-
koa da: 625 706 439. Bestela ere, Orion
ditugun txoko ederretan barrena goiz-
buelta egin, eta lasterkariak anima di-
tzakezue. Ziurrenik askok San Juandik
Kukuarrirako bidea erdi ahaztuta izan-
go duzue –bide hori boluntarioei esker
berreskuratu dugu–; Luxarbetik Itxas-
pera doan kostako bidea  ere ez duzue
batzuek ezagutuko, eta seme-alabei
nahiz ilobei erakusteko modukoa da.

Apirilaren 1ean elkar ikusiko dugula-
koan, jaso nire agurrik beroena.

Harmailatik Iñaki Beraza. Ikastolako zuzendaria
lAbuR

Futbola
Oriok irabazi zuen derbia
Dagoeneko badira denboraldi batzuk

Getariako Keta taldeak Orioko Mendi-

beltz zelaian jokatzen dituela bere etxe-

ko partidak. Martxoaren 18an ere etxeko

bezala aritu zen, baina aurkaria ere etxe-

koa zen, Orioko taldea. Partidak ikusmi-

na sortu zuen beti bezala, eta oriotarrek

irabazi zuten oraingoan 1-3. Gauzak ho-

rrela, oriotarrek arnas pixka bat hartu

dute, 6 jardunaldiren faltan jaitsierako

postuetatik 11 puntura baitaude Jaime

Coladorenak. Getariarrak, bestalde, pun-

tu garrantzitsuak galdu zituzten mailaz

igotzeko bidean eta 3. daude lehen bi

sailkatuengandik 3 puntura.

Saskibaloia
Alustiza Autobusak txakalaldian
Azken partidetan ez dira oso fin aritu

Alustiza Autobusak Orioko taldeko mu-

tilak. Kanpoan ozta-ozta azken sailka-

tuari irabazi eta gero, bi partida galdu di-

tuzte jarraian, eta horietako bat aurkari

zuzen baten aurka. Dena dela, 4 jardu-

naldi baino ez zaizkie geratzen jokatze-

ko eta azken hiru postuak saihestu di-

tuzte, okerrik ezean mailari eutsiz. Hala

ere, atzetik dituzten bi taldeen emaitza

berak lortzea komeni zaie geratzen di-

ren partidetan datorren urtean ere 2.

mailan izateko. 

Piraguismoa
Euskadiko maratoia
Euskadiko Kanoe Federazioak antolatu-

ta, maratoi txapelketa jokatuko da apiri-

laren 1ean, igandearekin, Orion. Txurru-

kako hondartzan 12:00etan hasi eta bi

ordu eta erdi igaroko dira gutxi gorabe-

hera proba guztiak bukatzerako. Senio-

rren mailako eta 23 urtez azpiko pira-

guistek 20 kilometroko ibilbidea egin

beharko dute; beteranoen eta juniorren

mailakoek 15 kilometrokoa  eta kadete-

ek 10 ekoa. Proba, aurtengo lehena da

Euskadiko Ibai eta Maratoi koparako

puntuagarriak direnen artean.
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Aiako berri

“Baratzeak ematen
didana ezin da kaleko
parametrotan neurtu”

pAt cOwie 

Ikasitakoa  baratzean landu al duzu?

Ikasketaz nekazaritzako ingeniari tek-
nikoa naiz, baina ikasketetatik errealita-
tera alde handia dago. Ingurumen hez-
kuntzan, igeltserotzan eta EHNE sindi-
katuan egin dut lan. Baina gustatu izan
zait beti kanpoan lan egitea, eta bulego-
ko ordutegiak ez zidan uzten bikoteki-
dearekin eta izan nahi genuen umeare-
kin denbora pasatzeko aukera; beraz,
erabaki genuen beste bizimodu bat pro-
batzea.

Iñaki Zaldua
Barazki ekoizlea

Nola hasi zinen?

Kalekumea izanda ere, posible ikusten
nuen; leku gehiagotan ari ziren eta eska-
era handia zegoen. Hasieran lur puska
utzi zidaten Orion, praktikatzen haste-
ko eta, gustukoa nuenez, Orioko etxea
saldu eta Lokatera etorri ginen. 2.500 m2

lantzen ari naiz eta, arrautzak eta fruta
pixka bat lortuz gero, nahikoa da. 
Bezeroak? Ahoz aho zabaldu da eta, az-
kenean, muga jarri behar izan dut. Aur-
ten, 34-35 izango dira. Kontsumo talde
mota asko daude; baina, nire kasuan, nik
hartu dut iniziatiba elikadura osasun-

tsua ekoizteko, eta nik hartuko ditut era-
bakiak, nahiz eta bezeroen proposame-
nak ere kontuan hartu. Halere, gehiago
landu nahiko nuke bezeroekin dudan
harremana.

Zer ikasi duzu aurreneko urtean?

Burua azkarrago doala  eskuak baino!
Gauza asko egingo nituzke, baina den-
borak ez dit uzten. Hasierako urteak
dira, ume txikia dugu, eta beti nabil justu
xamar denboraz. Asko lortu dut, fami-
liak lagundu duelako eta bikotekideak
onartu duelako, nolabait, nik denbora
honetan ematea. 
Barazkigintza dela eta, inguruko guztiei
galdetzen diet eta, askotan, gehiago ikasi
dut teknikariengandik baino. Segurta-
suna hartzen ari naiz, haizearekin mol-
datzen! Baina lur ona dugu, eta haizea
dagoen lekuetan izotz handia egitea zai-
lagoa da. Duzunera egokitzen zara.
Ogibide gisa balio du?

Bai, baina ezin da konparatu kaleko bizi-
tza, soldata edo bizimoduarekin. Gure
artean erabaki dugu zenbatekin bizi
nahi dugun eta horrekin moldatzen
gara. Ogibide bezala balio dit; baina, aka-
so, urteak pasa ondoren… Auskalo! Diru
aldetik, bizi daiteke, beti kontuan hartu-
ta norberak erabaki behar duela zein
bizi maila nahi duen. Kostatairisten da
1.000 eurotara, Gizarte Segurantzaor-
daindu ondoren. Kaleko lan baldintze-
kin bazatoz, hobe duzu uztea. Guk auke-
ratu dugu, naturatik gertu bizi gara, mal-
gutasuna ematen dit, denbora pasatzen
dut semearekin, etxean… Hori dena kon-
tuan hartzen dugu, ez dirua bakarrik. 
Konbentzituta ikusten zaitut.

Sinesten dugu gizarteak beste norabide
bat hartu beharko lukeela, eta ez baka-
rrik soldata eta erosketak ikusi. Inguru-
giroa dela eta, ari gara errekurtso guz-
tiak xahutzen. Gure apustua eginda, ko-
herenteak izan gara ditugun ideiekin.
Halere, karga handia da, niregan eta nire
ingurukoengan. Apustua biona da eta
orain egin dugu gazteak garelako, baina
ez dugu iraungo bakarrik konbentzituta
gaudelako. 

SInaDUra

aiara etorri da Iñaki barazkiak ekoiztera, orain dela gutxi arte
Orioko kalekumea izan bada ere. Urtebete baino gehiago eman
du gurean; beraz, eskarmentu pixka bat hartuta erantzun digu
egindako galderei, oraindik hasiberri sentitzen bada ere. 

“Ikasi dut burua azkarrago
doala eskuak baino! Gauza
asko egingo nituzke, baina
denborak ez dit uzten”

“Gure apustua eginda,
koherenteak izan gara ditugun
ideiekin. Halere, karga handia
da, niregan eta nire
ingurukoengan”
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Aiako berri

Gerra Zibileko testigantzak jasoko
dituzte Aiako herritarren ahotik

Herriko memoria historikoa berresku-
ratzeko asmoz herritarren testigantzak
jasoko dituzte datozen hilabeteetan. 

Aiako alkate zela  Francoren tropek
atxilotu eta fusilatu zuten Gabino Alusti-
zaren omenaldian pentsatu zuten hain-
bat herritarrek proiektu honekin hastea.
Tartean dira Mikel Markez, Iñaki Itu-
rain eta Jose Mari Gonzalez de Txabarri
herriko postaria.

Bestalde, Eneko Sanz Aiako Gaztele-
kuko dinamizatzailea eta historialaria
arduratuko da proiektua koordinatzeaz.
Aranzadi Zientzia Elkartearekin hitzar-
mena sinatu du Aiako Udalak eta Aran-
zadiko idazkari nagusi Juantxo Agirrek
ere babestuko du egitasmoa, besteak
beste, aiton-amonak aiarrak zituelako.

Eneko Sanzek adierazi duenez,
1936ko gerran Aian bizi izan zituztenak

jaso nahi dituzte eta, ondoren, plazaratu,
herriak eta batik bat belaunaldi berriek
garai hartakoei buruz jakin dezaten.
Hala ere, gai gogorrak soilik ez ditugu
jaso nahi, baizik eta orduko bizimodua
eta beste kontu batzuk ere bai.  Aia ez zuen
gerrak bete-betean kolpatu, baina haren
eraginak jasan zituzten aiarrek.

Pasarteak eta argazkiak
Dagoeneko hasiak dira informazio bilke-
tan eta edade handiko jendea elkarrizke-
tatu dute lehenengo. Garai hura bizi izan
zutenak gutxi dira eta beren ahotik jaso
nahi dituzte kontakizunak. Horretarako
bakoitzari zer galdetu behar dioten ze-
haztu behar dute aldez aurretik. Ongi ja-
kin behar dugu pertsona bakoitza zein
errealitatetan bizi izan den. Errepublika
garaian edo gerra zibilean politika mun-
duan ibilitakoak izan daitezke edo baserri
giroa baino ezagutu ez dutenak, dio San-
zek. Pasarte bitxiak jasotzen ari dira eta,
besteak beste, kontatu diete errepublika
garaian bere baserri ingurutik biderik ez
zela hilerrira eta nola eramaten zuten
hildakoa gainean eta gero ehorzketarako
kaxan sartu…

Hitzak ez ezik argazkiak ere jaso nahi
dituzte, baina oraingoz elkarrizketatuek
ez dizkiete eman. Jasotako informazioa-
ren arabera, baliteke liburuxka bat osa-
tzea eta herritarren artean zabaltzea.

Horretarako, herritarrei, ekimenean
parte hartzeko deia egin diete eta udale-
txera jo besterik ez dute egin behar. Le-
hen pausoak eman ondoren, asmoa da,
gerra bizi izan zutenen senideek edo in-
gurukoek ere haiengandik jasotako pa-
sadizoak kontatzea.Franco jeneralak 1945ean Aiara egin zuen bisita. AIAKO ARTXIBOA

Informazioa jasotzen hasi dira 1936ko gerra bizi izan zuten aiarren
aldetik. Gerra kontuak ez ezik orduko bizimoduaren berri ere jaso
eta herritarrei –batik bat belaunaldi berriei– zabaltzea dute asmoa 

LABUR

Zergak
Familia ugarientzat hobariak
Aiako Udalak Hiritar I zaerako Ondasun
Higiezinen Gaineko Zergetan hobariak
emango dizkie familia ugariei, baina ho-
rretarako familiako titularrak egin be-
harko du eskaria. Familia ugaria direla
eta  etxebizitzak 180.000 euro baino gu-
txiagoko balio katastrala duela egiazta-
tu beharko da horretarako. 

Bestalde, hobaria jasotzeko eskubidea
galduko luke familiako kideren bat ohi-
ko bizilekuaren jabe ez ezik beste onda-
sun higiezin batena ere baldin bada.
Hiru  seme-alaba dituen familiak %40ko
hobaria jasoko luke,  lau dituenak
%50ekoa eta bost  edo gehiago izanez
gero %60koa. Hobari hori jasotzeko in-
teresa dutenek, apirilaren 13a  baino le-
hen aurkeztu beharko dituzte eskaera
orriak udaletxean eta horrekin batera
familia liburua eta iazko ordainagiria-
ren kopia eraman.

Idi-demak
Lopetegiren idi-parea irabazle
Martxoaren 9tik 12ra jokatu ziren Aiako

probalekuan BBK sarirako puntuagarriak

diren idi-probak. 12 bikote aritu ziren az-

ken saioak eta Lopetegiren idi-parea izan

zen irabazle  54 plaza eta 2,35 metro egin-

da 46 plaza eta 6 zinta egin zituen biga-

rrenari alde handia aterata. Bestalde,

hainbat urtetan, Arrate irratian, herri kiro-

lei buruzko berriak zabaldu dituen Ziriako

Ortiz de Zaratek agur esan zien probale-

kuan zeudenei, aurki lan hori utziko baitu.
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Aiako berri

Eta orain zer?

H
emen nago, orri zuri baten
aurrean eta azken mo-
mentuan, KARKARAin-
prentara bidali behar dela
eta ni txoko hau bete ezi-

nik. Eta zertaz hasi behar dut hitz egi-
ten? Krisiaz, eguraldiaz…? Ez, bi gai
hauek behintzat, ez. Lehengo astean la-
gun adimentsu batek esan zidan bezala,
azkenaldi honetan beste gairik ez dute ia
jorratzen telebistako eguneroko berrie-
tan. Bata tristea eta askotan nazkagarria
da atzetik dagoen zerrikeria ikusita, bes-
tea, berriz, grazia ederrarekin esan zidan
bezala, ez al ginen ba lehenago ere bizi
hurrengo egunean zer eguraldi egin be-
har duen  jakin gabe ?

Liburuez inguratuta nago eta horieta-
ko batzuek interesgarriak edo entrete-

Plazer hori deskubritzen laguntzea da
nire helburuetako bat lan egiten dudan
liburutegian. Askotan tokatu zait sekula
liburu bat irakurri ez duen pertsona ba-
tek zerbait entretenigarria eskatzea, eta
sarritan, lehen liburu horrekin asma-
tzen badut, badakit aurrerantzean ere
jarraituko duela irakurtzen. 

Eta zer esan gazteei buruz. Batzuk
diote ez dutela ezer irakurtzen, teknolo-
gia berriei lotuta daudela… Bai, hala da,
baina badira liburu potolo askoak ira-
kurtzen dituztenak ere. Nire iloba ikus-
ten dudanean txoko lasai baten bila esku
artean duen liburua bakean irakurtzeko
enpatiazko irribarre bat izaten dut ez-
painetan.

Esan bezala, Irati deika daukat. 
Badoa…

nigarriak dirudite. Asko irakurriak ditut
eta, agian, egunen batean ausartuko naiz
batzuk gomendatzen gustukoa dute-
nentzat. Horrek lan sakonagoa eskatzen
du eta edozein momentutan Iratik dei-
tuko dit esanez ea noiz bidali behar du-
dan artikulu hau.

Irakurzaletasuna aipatu dut eta gogo-
ra ekarri dizkit eskuetan gustuko liburu
bat dudanean pasatzen ditudan une go-
zoak. Utzi ezin diren liburu horietako
bat denean, hori gozamena! ez dagoen
lekutik denbora ateraz beste orri, beste
kapitulu bat irakurtzeko. Bukaeran gel-
ditzen den sentsazio goxo eta tristea,
biak batera, hainbeste gozatu dudalako,
baina bukatu delako. Jakinez ez dela
erraza izaten hurrengo liburua azkena
bezain erakargarria izatea.

Aiako leihoa Eli Lasa

inauteriak pasatu ziren, baina oraingo argazkiak urte batzuk baditu,
zortzi gutxi gorabehera. Argazkian daudenak pixka bat aldatu di-
ren arren, oraindik beldurraematen dute ezpata handi horiekin. Es-
kerretik hasita, Ainhoa Gonzalez de Txabarri, iñaki Alkain, naroa 
Eizagirre, Ekaitz Portularrume, Beñat Gomez eta Estitxu Markez.

Txokoak eta jendea
Handitu diren 

piratak

314:Karkara bikoitia  21/03/12  13:37  Página 12



ARGAzKi muNdiAlA

2 0 1 2 k O  m a r t x O a r E n  2 3 a K A R K A R A   1 3

A
iako zimitorioan ikusi ditzakegu ga-
rai hartan eskolan ibiltzen ziren
hainbat eta hainbat neska. Batzuek
bertan segitzen dute, baina asko he-

rritik joanak dira. Memoriari astindu bat
emate aldera, gogora ekarri nahi izan ditugu.

Hauexek dira argazkian ezker-eskuin ager-
tzen direnak. Goiko ilaran: Modesta Odriozo-
la, Mari Anjeles Lizaso, Rosa Mari Zubimendi,
Demetri Lizaso, Maria Jesus Zubimendi, Ma-
ribel Lertxundi, Feli Sarobe, Klara Mintegi,
Mari Karmen Zumeta, Maria Jesus Zumeta,
Milagros Alberdi, Maria Jesus Uria eta Rexu
Aranberri.

Bigarren ilarako laukotea: Mari Pilar Liza-
so, Maria Luisa Rezabal, Mari Pilar Rezabal
eta Aizpea Azpiroz. 

Hirugarren ilaran: Aizpea Aranberri, Aiz-
pea Zuloaga, Roxarito Manterola, Inmacula-
da Arruti, ezezaguna, Margarita Odriozola,
Pili Azpiroz, Mari Karmen Rezabal, 

Mari Carmen Garcia, Milagros Iruretagoie-
na, Marisa Garcia, Marixabel Unsain, Amelia
Valle, Mari Jose Albeniz eta Maria Dolores
Zumeta.

Eta lurrean eserita: Mari Aizpea Lizaso,
Mari Karmen Zubimendi, Ixiar Azpiroz, Mari
Sol Albeniz, Loli Trebiño, Maria Pilar Mujika
eta Ines eta Josefina Beldarrain.

[ ARGAZKIA eTA INFOR.: KARmeN ZuBImeNdI ]

karkara
txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren bat

baldin badaukazu, ekarri

karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk

ekarritakoa dela jarrita.

1963-64  iKAStuRteA

AiAKO eSKOlAN
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Hamar urte
Juan Priede
hil zutela

teStuA: KARKARA

ARGAzKiAK: KARKARA 

2002ko martxoaren 21a zen Juan Prie-
de, Orioko Udalean PSE-EEko zinegotzi
bakarra, ETAko Bakartxo komandoko bi
kidek tiroz hil zutenean. Gure Txoko ta-
bernan zegoen kafea hartzen, bizkar-
tzainik gabe, eta  hiru tiro jaso zituen gu-
txienez, tabernan aurkitutako bala-zo-
rroek erakutsi zutenez. Hura izan zen
ETAk 2002an egindako bost hilketetan
lehena.

Juan Priedek 69 urte zituen hil zute-
nean. Asturiasko Ponga herrikoa zen eta
laurogeita hamargarren hamarkadaren
hasieratik bizi zen Orion, lehenago Biz-
kaian bizi ondoren.  Alarguna eta erreti-
ratua,  1977an PSOE alderdian afiliatu
zen eta bost urte ziren Orion zinegotzi
zela, PSE-EE ordezkatuz.

Hil zuten egunean bertan Udaleko bo-
zeramaileen batzordea bildu eta udalba-
tzarrean, EAJ eta EAko zinegotzien bo-
toekin, Orion hiru dolu egun egitea era-
baki zuten. Komertzio eta denda asko
itxi egin zituzten martxoaren 22an, ikas-
tetxeetan jarduna eten eta kontzentra-
zioak egin zituzten, kultur eta kirol ekin-
tza batzuk bertan behera utzi  edo atzera-
tu.

Udalak erabaki hori hartu zuen eta hil-
keta gaitzesteko izan zen bestelako ekin-
tzarik. Martxoaren 22an, eguerdian,
udaletxe aurrean  egindako agerraldi isi-
lean 500 lagun inguru elkartu ziren. He-
rriko Plazan ziren herritarrekin batera
Juan Jose Ibarretxe lehendakaria eta
EAJko, EAko, PPko, Ezker Batuko eta ja-
kina, alderdi sozialistako ordezkariak;
han zen, baita ere, Jose Saramago Litera-
tur Nobel saria. Munduan gauza guztiek

konponbidea dutela eta konpontzeko
bide bakarra elkarrizketa dela esan zuen
orduan Saramagok. Batasunaren politi-
karekin ados ez egon arren, independen-
tziaren eta Euskal Herriko zati baten or-
dezkari izanik, ezin zela elkarrizketatik
kanpo utzi; horrek ondorio latzak ekarri-
ko lituzkeelako, bere ustez.

Arratsaldean orri bat banatu zuten ka-
lean –izenpetu gabea– Juan Priederen
omenezko bertso sorta batekin eta ETA-
ren aurka, Debemos reaccionar izenbu-
rupean erdaraz idatzitako testu batekin.

manifestazio jendetsua
Eliza jendez lepo zela egindako hileta
elizkizunaren ondoren, beste kale bilku-
ra bat egin zen: Udalak eta PSE-EEk an-
tolatutako manifestazioa, manifestazio
jendetsua Bakea eta askatasuna, ETA ez
zioen pankartaren atzean.

Martxoaren 21ean bete ziren 10 urte ETAk Juan Priede, Orioko Udaleko
PSEko zinegotzia hil zuenetik. Asteazken gauean zinegotziek urgentziazko
udalbatzarra egin zuten arren, ez dugu aldizkarian han esandakoak jasotzerik
izan; bai, ordea, Udalean ordezkaritza duten taldeen iritziak.

eRRepORtAjeA
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Pankartari eusten aurpegi ezagun
asko. Mirari Arruabarrena orduko alka-
tea eta EAJko beste hainbat ordezkari,
Juan Jose Ibarretxe  lehendakaria; ad-
ministrazio publikoetako ministroa, Je-
sus Posada; PSOEko idazkari orokorra
Jose Luis Rodriguez Zapatero, Ramon
Jauregi diputatu sozialista, PPko Carlos
Iturgaitz, PSCko Pasqual Maragall, IUko
Gaspar Llamazares, EBko Javier Madra-
zo… Politikariekin batera Juan Priede-
ren anaia eta familiako lagun bat. Hauen
atzetik milaka lagun isilik herriko kalee-
tan barrena. 

Plazara iritsitakoan, alkateak, Juan
Priede gogoan hartuta, hitza maite ez
ezik bere ideiak hitzez defendatzen zi-
tuela esan zuen. Prest egon izan zen beti
beste guztion hitzak eta ideiak entzuteko
eta gogoz hartzeko. ETAk hitza ukatu dio.

Batasunak ere, martxoaren amaieran
Juan Priederekin zuen harreman ona ja-
kinarazi zuen idatzi baten bidez, ondo
ulertu izan dugu elkar, esanez.

Kartzela zigorrak
Juan Priederen hilketa leporatuta, Iñaki
Bilbao Goikoetxea eta Unai Bilbao Solae-
txe atxilotu zituzten handik egun gutxi-
rea; 45na urteko kartzela zigorra jarri
zieten gero. Pedro Cano Hernandez ere
hiltzailetzat jo eta 28 urteko zigorra eza-
rri zioten. Bestalde,  Gregorio Eskudero
Alberdi oriotarra ere kartzelan da, 25 ur-
teko zigorrarekin,  zinegotzia hiltzeko,
haren ohiturei buruzko informazioa
eman zuelakoan. Batasunak deituta,
Gregorio Eskuderoren zein beste preso-
en askatasuna eskatzeko kontzentrazio-
ak egin zituzten.

Omenaldia
Juan hil zutenetik PSE-EEk ez zuen or-
dezkaririk izan Orioko Udalean, baina
2003ko udal hauteskundeetan Jesus
Rodriguez buru zuen zerrenda –hiru
oriotar ere tartean ziren– aurkeztu eta
ordezkari bat lortu zuen. Bi agintalditan
izan da Jesus Rodriguez zinegotzi Udale-
an; baina azken hauteskundeetan ez
zuen kargua berritzea lortu.

KARKARAk oraingo ikuspegitik ordura
begira jarri ditu gaur egun, Orioko Uda-
lean ordezkaritza duten hiru udal talde-
ak: Bildu, EAJ eta Orain. 

PSE-EEkoengana ere jo genuen, be-
ren iritzia eskatzeko; baina nahiago izan
dute ez ematea.

Priederen senideengandik ere eran-
tzun bera jaso dugu. 

Urtero egin ohi duten bezala, aurten
ere, larunbatean, martxoaren 24an,  lore
eskaintza egingo diote lagun, senide eta
alderdikideek Juan Priede zenari Orioko
hilerrian 12:00etan.

10 urte Juan gabe

2012ko martxoaren 21ean 10 urte bete
dira Orioko Udaleko zinegotzi Juan
Priede ETAk erail zuela. 10 urte, oriota-
rrek herrian lurrikara bat gertatu izan
balitz bezala gelditu ginela. Ezin sinistu. 

Gizakia ez da inoiz horrelako zentzu-
gabekerietara ohitzen, ezinezkoa da.
Baina Juani, herriko zinegotzi bati, ger-
tu-gertukoari, hori pasatzeak sentimen-
du guztiak astindu zituen. 

Juan Priedek 69 urte zituen eta jubila-
tuta zegoen aitona zen. Erretiroa fami-
liarekin eta lagunekin lasai pasatzera
mugatu zitekeen. Baina, horren ordez,
bere ideia eta pentsamoldearekin kohe-
rentziaz eta arduraz jokatu eta Orioko
zinegotzi izatea onartu zuen. 

Herriaren alde lan egitea erabaki
zuen, nahiz eta horrek bere eguneroko
bizitzan askatasuna mugatu. Udal or-
dezkaria izan zen eta ordezkaritza ho-
rrek bizitza guztiz baldintzatu zion.
Orion inoiz ikusi ez genuena onartu
zuen Juanek: herriko zinegotzi bat bi
bizkartzainekin. Hala ere, erantzukizu-
nak beldurra gainditu zuen.

Haren erailketaren 10. urteurren ho-
netan, ezin dugu egun hau besterik gabe
pasatzen utzi. Juan Prideren erailketa
berriz ere arbuiatu behar dugu. Juanek
Orioko herriaren alde egindako lana go-
goratu eta eskertzea tokatzen zaigu.

Juan zinegotzi izan zen, udalbatzar
eta batzordeetan aktiboki parte hartzen
zuen. Udal ordezkari izateagatik izan
zen mehatxatua eta eraila. Ordezkaritza
hori gauzatzen den tokian gogoratu nahi
dugu Juan: udalbatzarren aretoan.
Udalbatzarretan defendatzen direlako
ideiak eta pentsamoldeak.

Horregatik guztiagatik, udalbatzar
batean Juan Priederen lana eta defenda-
tu izan zituen balioak gogoratuko dituen
mozio bat onartzea espero dugu. Fami-
liari babesa eta elkartasuna ere eman
nahiko genioke. Juanek egindako lana
batetik eta, bestetik, urte hauetan guz-
tietan izan duten errespetuzko jarrera
eskertuz. 

Juan Priederen izena eta haren oroi-
tzapena inongo diskurtso politikotik at
mantentzeko ahalegin berezia egin dute
senitartekoek.  Guk ere familiaren nahia
errespetatu nahi dugu, Juan Priederen
lana gogora ekarriz eta bere erailketaren
zentzugabekeria berriro salatuz. 

Herrian izandako gertakari oso na-
barmena izan zen, gure egunerokotasu-
nean gogoan izan behar duguna. Juan
Priede berriz gogoratzeko beste 10 urte
ez pasa behar izatea espero dugu.

Orioko eAJ

“Juan Priedek 69 urte zituen eta
jubilatuta zegoen aitona zen.

Erretiroa familiarekin eta
lagunekin lasai pasatzera mugatu

zitekeen. Baina, horren ordez,
bere ideia eta pentsamoldearekin
koherentziaz eta arduraz jokatu

eta Orioko zinegotzi izatea
onartu zuen” 
—Orioko EaJ

“Udal ordezkaria izan zen eta
ordezkaritza horrek bizitza guztiz
baldintzatu zion. Orion inoiz ikusi
ez genuena onartu zuen Juanek:

herriko zinegotzi bat bi
bizkartzainekin”

—Orioko EaJ

“Juan Priedek urteetan Orioko
Udalean egindako lanak

errespetua merezi du. Zer esanik
ez, Juan Priederen familiak.

Enpatia ariketa bultzatu behar
dugu hilketaren urteurrenean”

—Orioko Bildu

“Ez dugu hitz egiteko ikararik:
horrek askeago egiten gaitu,

horrek ziurtatuko du adiskidetzea
eta Juan Priederena bezalako

hilketak berriro ez gertatzea. alde
guztiek eragindako mina onartu
behar dugu eta min horrekiko

errespetua adierazi behar dugu”
—Orioko Bildu 

“Langilea, lasaia, irekia,
ezkertiarra, frankismoaren

kontrako militantea, udaleko
talde guztiekin akordioetara

iristen jakin zuena, Orio
bihotzean zeramana eta sekula

inori kalterik egin ez ziona..
Orioko herriarentzat, harro

egoteko moduko bizilaguna zen”
—Orain taldea

“Orioko ezker abertzaleak zer
esango zain geunden gehienak.

asko eta asko ginen beren
gaitzespena espero genuenak,
baina ez zen gertatu. Ez zuten
esan gaizki iruditzen zitzaienik
ere. Oso bestelako jarrera izan
zuten, bestaldera begiratu eta

isilik geratuz”
—Orain taldea

314:Karkara bikoitia  21/03/12  13:37  Página 16



eRRepORtAjeA

2 0 1 2 k O  m a r t x O a r E n  2 3 a K A R K A R A   1 7

Autokritika bidean jarrita

Bildu osatzen dugun norbanako eta al-
derdiek ibilbide politiko ezberdina
dugu. Juan Priede hil zutela hamar urte
bete diren honetan irakurketa bateratua
egin dugu taldekideok.  Denok autokriti-
ka egiten ari gara eta bide horretan sa-
kondu behar dugula uste dugu Orioko
Bildun. Norbere jarreren errepaso his-
torikoa egitea ezinbestekoa da, mahaia-
ren beste aldean jarriko denari bere aka-
tsak onartu ditzan eskatzeko. Guztioi,
alde bateko biktimekiko erakutsitako
sentsibilizazio maila falta zaigu beste al-
deko biktimekiko. Pauso hori ematea li-
tzateke zauriak sendatzeko konpromiso
eta borondate egiazkoena. 

Juan Priedek urteetan Orioko Udale-
an egindako lanak errespetua merezi du.
Zer esanik ez, Juan Priederen familiak.
Enpatia ariketa bultzatu behar dugu hil-
ketaren urteurrenean, biktima guztien
eta beren familien saminari aterabidea
emateko balioko duelakoan.  

Biktimak asko dira, modu askotariko-
ak. Ez dugu ahanzten eta ezkutatzen
urte guzti hauetan gertatu dena. Eta ez
dugu hitz egiteko ikararik: horrek askea-
go egiten gaitu, horrek ziurtatuko du
adiskidetzea eta Juan Priederena beza-
lako hilketak berriro ez gertatzea. Alde
guztiek eragindako mina onartu behar
dugu eta min horrekiko errespetua adie-
razi behar dugu. 

ETAren jarduera amaitu arren, bakea
eta adiskidetzea eraikitzeko dago 
oraindik. 

Orioko Bildu

Juan Priede Pérez,
10 urte bera gabe

Dagoeneko hamar urte pasa dira ETAk
Juan Priede hil zuenetik. Kafetxo bat
hartzen ari zen bitartean, bizkarretik eta
buruan tirokatuz erail zuten 69 urteko
gizona.

Lerro hauen bitartez, bera, pertsona,
gogoratu eta omendu nahi genuke: lan-
gilea, lasaia, irekia, ezkertiarra, frankis-
moaren kontrako militantea, udaleko
talde guztiekin akordioetara iristen ja-
kin zuena, Orio bihotzean zeramana eta
sekula inori kalterik egin ez ziona. Orio-
ko herriarentzat, harro egoteko moduko
bizilaguna zen Juan, dudarik gabe; per-
tsona ona. 

Momentu latzak bizitu genituen he-
rrian; benetan gogorra izan zen. Nola zi-
tekeen? PSOEko zinegotzia zelako?
Hori al zen bere bekatua? Ezin genuen
sinetsi. Ez zegoen inolako justifikazio
posiblerik, eta sentimendu ilunez gai-
nezka zegoen herria: tristura, amorrua,
nazka, lotsa, inpotentzia…

Orioko ezker abertzaleak zer esango
zain geunden gehienak. Asko eta asko gi-
nen beren gaitzespena espero genue-
nak, baina ez zen gertatu. Ez zuten esan
gaizki iruditzen zitzaienik ere. Oso bes-
telako jarrera izan zuten, bestaldera be-
giratu eta isilik geratuz. Nolatan argu-
diatu daitezke arrazoi politikoak, 
horrelako gertaera baten aurrean? 
Askatasuna defendatzen duen pertsona
batek, nolatan onartu dezake horrelako
basakeria?

Gizatasuna eta errespetuaren ondo-
rena izan behar du politikak eta ez alde-
rantziz. 

Zorionez, hamar urte hauek ez dira al-
ferrik pasa eta badirudi orain bakearen
atarian gaudela. Urte askotan jasandako
egoera horrek, ordea, gorroto eta hase-
rre gehiegi utzi dizkigu herrian, eta lan
handia dago oraindik egiteko guztion ar-
tean. Alde batetik, egin diren akats la-
rriak aitortu beharko dira eta, bestetik,
pertsona guztien eskubide guztiak gau-
zatzen ahalegindu.

Alferrikakoak dira negarraldi baten
malkoak ez badute lurra bustitzen eta
lur horretatik ez bada ezer sortzen.

Armak ez hemen ezta inon ere. Bene-
tako bakea da gure desioa; bakea Euskal
Herrian eta bakea Orion.

Orain
(Orioko Aukera Independentea)
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Kaixo, polita!

K
aixo, polita! Argala, luzea
eta ilehoria zara. Atzo le-
gginsak eta takoidun zapa-
tak zenituen jantziak. Igo-
gailuan topo egin zenuen

mutil hankaluzea nauzu. Bai, zuk ere nik
sentitu nuena sentitu zenuen. Sua.

Zu hobeto ezagutzea desiratzen dut. Ez
dut hemen nire telefono zenbakia idatzi-
ko. Ez zait egokia iruditzen. Baina bada-
kizu non lan egiten dudan. Utzidazu
mezu bat, mesedez. Zain izango nauzu.

08:00. Musto aurpegi konpletoa gera-
tu zaidana ostiral goiz honetan. Lan egi-
ten dudan eraikineko atean topatu dut
mezua. Segidan nire hankei begiratu
diet. Ea, gutxienez 30 zentimetro gehia-
go behar ditut luze kategoria konkista-
tzeko eta, gainera, nire eguneroko uni-
formetik kanpo daude takoiak. Katxis!
Nire burua baztertzea beste erremedio-
rik ez dut.

09:08. Bulegoz jositako eraikineko sa-
rrera bakoitza, eskaileretako txokoak,
tabernako atea… bazter guztiak bete

gisa deklaratu du gure aurrean. %95eko
ziurtasunez esan omen dezake hankalu-
zearen ametsetako neskatxa nor den.
Hala ere, ezin omen dezake argitu ileho-
ri kaskamotzaren izenik. Kafearen az-
ken hondarrak amaitzear gaudenean in-
formazio gehiagorekin etorri zaigu.

11:27. Epaia: ezkondua eta bi umeren
ama.

11:28. Trantze batean utzi gaitu azken
informazioak. Tabernaria erratu egin
ote da? Horrela ez bada, zoriontsua ote
da emakumea? Ezkontzaz kanpoko
maitale baten bila ote dabil? Mezuaren
autorea amesgaiztora bultzatuko duen
informazioa ote da?

14:47. Gurasoenean bazkaldu dut.
Arrazoi du aitak. Jotako mandoa baino
okerrago dago jendea. Baina sei orduz
mamu erraldoiari irabazi egin dio ipui-
nak.

16:30. Kultur Etxeko azken pisura igo
naiz arnasestuka. Miren, zer berri? Kri-
siari aurre egiteko literatura bila nator.
Dezente beharko dut.

ditu paperez maitale desesperatuak.
Tantaka-tantaka lanera datozenek bi
minutuko tartea hartu dute ohartxoa
irakurtzeko. Era guztietako keinuak
haien aurpegietan. Txorimalo aurpegi
dezente, parre txikiak, bada emozioz ne-
garrez hasi denik ere.

09:31. Hasi da ehundaka pertsonek
osatu duen patruila martxan. Bertan lan
egiten dugunak zelatari bihurtu gaitu
sarrerako oharrak. Gai bakarra jorra-
tzen da pasilloetan. Asteburuaren ata-
rian, maitasuna helburu.

11:12. Kafe ordua da eta amodioaren
komando solidarioak taberna hartu du
egoitza nagusitzat. Tabernariak aditu

moila bazterretik Garbiñe Manterola

Txorimalo aurpegi
dezente, parre txikiak,
bada emozioz negarrez
hasi denik ere
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iRitziA

Sistema aldaketa?

L
angabeziaren mamua eta horrek
gizartean sortzen duen gatazka la-
gun arteko elkarrizketetan, lanki-
deen artean,  erakundeetako bile-
retan edota komunikabideetan gai

nagusi bihurtu dira azken bi-hiru urteetan.
Izan ere, 2007an krisi ekonomikoak eztanda
egin zuenetik kolokan jarri da mendebaldeko
gizartearen muina izan den bizimodu kapita-
lista, herritarrek enplegurik izan ezean ezi-
nezkoa baita azken 15-20 urteetan bogan izan
diren kontsumo ohiturei eustea. 

Gazteen langabezia %40a baino altuagoa
izatea herrialde batek porrot egin duenaren
seinale dela irakurri nuen aurrekoan analista
ekonomiko bati egin zioten elkarrizketa bate-
an, eta guztiz ados nago baieztapen horrekin.
Gainera,  askotan beren burua zuritzeagatik,
gazteen langabeziaren arazoa makilatzen du-
ten politikoak ere porrotaz kontziente direla
antzematen da azken aldian. Erakunde eta
agintariak 2007ra arte bizi izan dugun oparo-
tasun ekonomikora itzultzeko ezartzen ari di-
ren plan eta erreforma bortitzak dira horren
adibide; epe motz eta ertaineko aurreikuspe-
nak egiten dituzte, ordea, eta arazoaren mui-
na alde batera uzten dutela uste dut. 

Gure etorkizuna mundua beren interesen
arabera gobernatzen duten politikari, bankari
eta aberatsen eskuetan uztea ideia ona al da?
Askotan iruditzen zait ekonomia suspertzeko
egiten dituzten planak XIX. mendeko lan
merkatuarentzat diseinatutakoak direla eta
ez etengabe aldatzen ari den XXI. mendeko
gizartearen neurrira eginak.

Alde batetik, niri iritziz, garrantzitsua da
kontuan hartzea garapen bidean dauden he-

rrialdeen atzean dagoen fenomenoa. Azken
mendean Ameriketako Estatu Batuek eta Eu-
ropak bildu dute munduko aberastasunaren
gehiena eta horiek zuzendu dute mundua.
Orain, hegemonia aldaketa bat gertatzen ari
da eta Txina, Errusia edo Brasil moduko he-
rrialdeetan pilatzen ari da aberastasuna. Nahi
ez badugu ere, datozen hamarkadetan orain
arte munduan izan dugun posizio pribilegia-
tua eta aberastasuna eskuz aldatuko da eta
orain arte izan ditugun aldeko baldintzak bes-
te hainbatekin  konpartitu beharko ditugu.
Pastela gehiagoren artean banatzen denean,
bakoitzari gutxiago tokatzen zaiola presente
izan beharko genuke.

Horrez gain, Euskal Herrian bizi dugun lan
egoera ere aztertzekoa dela uste dut. Orain
dela hilabete gutxi azken urtean lan bila atze-
rrira joan diren gazteen inguruko erreportaje
bat idazteko Marta Luxan Soziologo eta De-
mografian doktorea elkarrizketatu nuen eta
hark esan zidanak begiak ireki zizkidan:  Eus-
kal Herrian 80. hamarkadako krisi ekonomi-
koak eta langabezia arazoek gogor kolpatu zu-
ten gizartea. Horren aurrean jendarteak in-
kontzienteki erabaki zuen ikasketak luzatzea
beharrezkoa zela haur eta gazteak helduak zi-
renean prestatuagoak egon zitezen; hau da,
uste zen gazteak ondo prestatuta egoteak etor-
kizunean langabezia gutxituko zuela. Gaur
egun, goi mailako ikasketak dituzten milaka
gazte daude Euskal Herrian; lana egon bada-
go, baina Luxanek uste du ez dagoela hemen-
go gaztediak dituen perfiletara moldatutako
enplegurik, ez baitago goi mailako ikasketak
dituzten guztientzat nahikoa enplegu. Horre-
gatik, gero eta zailagoa da gazteentzat lana
aurkitzea. 

Egungo testuinguruan, gazteek beren ikas-
keta eta nahien araberako lana aurkitzeko di-
tuzten arazoek etsipena sortzen dute herrita-
rren artean, eta horrek behin eta berriz egoera
gogor horretatik alde egiteko bidea zein den
hausnartzera garamatza. Artikulu hau, esate-
rako, etorkizun beltzean kolore pixka bat aur-
kitzeko beste saiaketa bat besterik ez da izan.

Adarretatik helduta Aiora Larrañaga. Kazetaria

Gure etorkizuna mundua
euren interesen arabera
gobernatzen duten politikari,
bankari eta aberatsen
eskuetan uztea 
ideia ona al da?

A
ldekoen eta kontra-
koen iritziak egunero
jasotzen ditugu etxe-

an eta denetik ari gara adi-
tzen. Halako urduritasun
puntua ere antzematen zaie
gehienei: buruak aginduta-
koak baino gehiago, soinean
beheragotik sortutakoak en-
tzun behar baititugu askotan.
Zikinkeriak gainezka egiten
digu.

Besterik ez bada, bi gauza
ikusten ditut nik garbi. Bate-
tik, sortzen dugun zabor guz-
tia guk garbitu behar dugula,
ezin diogula inori eskatu gure
zakarra hartzeko. Bestetik,
ezinbestekoa dela denok
hondakinak bereiztea, derri-
gorrezkoa; ezin duela horrek
aukerako zerbait izan, ba-
tzuek bai eta besteek ez, de-
nok sortzen dugulako basu-
ra. Oinarri-oinarrizko gauza
dira biak zintzo egin nahi ba-
diogu aurre arazoari eta ate-
rabide duina eman. 

Atez atekoa da ondoen
erantzuten diona horri guz-
tiari, nire ustez: beharrezkoa
da denok bereiztea, berrera-
biltzea eta birziklatzea, eta
oso hondakin gutxi –%20–
geratuko litzateke bestela
tratatzeko.

Seguru nago, badaudela
moduak eta bideak hori ondo
egiteko, neurri handi batean
itsusikeria eta narraskeria
saihesteko … baina ezin dugu
ahaztu kirasduna eta zikina
dela gaia bera eta orain arte
daukagunak ez duela ez itxu-
ra ezta usain hoberik ere.

Nire honetan
Ana G. de Txabarri

Atez ate 
datoz
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Atez atekoa ez da
Zero Zabor

O
rioko EAJk argi
dauka Orion gi-
zarteari birzi-
klatzearen onu-
rak erakutsi be-

har zaizkiola. Helburua
oriotarrok gero eta gehiago
birziklatu dezagun da, eta lan
horretan daramagu azken
urteetan informazioa ema-
nez herritarrei eta, ahal du-
gun tamainan, eredu izan
nahian eguneroko bizitzan
ahal den gehien birziklatzeko
orduan. 

Baina birziklatzeko mo-
duari dagokionez, ez gara
atez atekoaren aldekoak. Gai
honetaz, herritarrei gauzak
garbi esan behar zaizkie, ge-
zurrik esan gabe.

Atez atekoak ez du zabo-
rren arazoa konpontzen.
Okertu egiten du: kutsako-
rragoa da, zikinagoa, gure
kale eta etxe atari guztiak za-
borrez betetzen ditu eta, gai-
nera, askoz garestiagoa da
oraingo sistema baino. 

Atez atekoarekin jasotzen
den guztia ezin da birziklatu.

Jasotzen den zaborraren
%30etik gora ezinezkoa

da birziklatzea eta za-
bortegira bota edo erre
egin behar da. Ez dago

beste irtenbiderik, ez
dago beste MODELORIK

Europa osoan. Alemaniako
berdeek demostratu dute
–Europan ingurumenarekin
konprometituenetakoak eta
zero zaborfilosofiaren sor-
tzaileak–tratamendua jaso
ondoren, erretzea dela gu-
txien kutsatzen duena. 

Atez atekoa ez da Zero Za-
bor.

Orioko eAJ

Gaia emanda
beharrezkoa al da atez ateko sistema Orion? 

Atez ateko sistemari buruzko kezka dabil kalean. Hori dela-eta, 
EAJrengana eta Orain taldearengana jo dugu, iritzi eske.

Beharrezkoa al da
atez atekoa Orion?

E
z gara galiziarrak,
ez gara Galizian
bizi, baina ezagu-
tuko duzue zuen
inguruan bizi den

galiziarren bat eta galdera
bati beste galdera batekin
erantzuteko duten abileziaz
baliatuko gara oraingoan.

Beharrezkoa al da erraus-
tegia Zubietan? izan zitekeen
galderaren erantzuna edo
izenburua bera. Izenburu zi-
rikatzaileak asko estimatzen
dira kazetaritzan eta, aukera-
tzerakoan, baliteke hondaki-
nak atez ate jasotzea dela-
eta sortu den matraka
mediatikoak zerikusi-
rik izatea.

Begi bistan ditugu in-
gurumenaren arazo
guztiak: klimaren aldaketa,
uraren eta airearen kutsadu-
ra, biodibertsitatean egiten
diren kalteak, eta abar. Arazo
horien guztien atzean dagoe-
na dugun bizimodu kontsu-
mista da.

Hondakinen arazoetan in-
gelesez aipatzen diren hiru
Rak Reduce, Reuse, Recicle
euskaraz MBB bihurtzen
zaizkigu Murriztu, Berrera-
bili, Birziklatu. Laugarren R
bat ere erabiltzen dute Res-
ponsability, euskaraz ardura
dena: herritarrena, politika-
riena, enpresariena…

Zaborra tratatzeko mo-
duan asko aurreratu da, bai-

na oraindik badaukagu zer
ikasi eta hobetua. Kontuan
izan behar dugu orain arteko
edukiontzien sistemaren oi-
narria herritarrek nahi duten
moduan erabil ditzaketela
dela, borondatezkoa dela:
nahi baduzu, bereizi; nahi ez
baduzu, ez.

Hemen, orain, informazio-
aren beharrean gaude. Beste
baterako utziko dugu, unea
eta tokia izango dugulakoan,
magoek erabiltzen duten ke-
aren efektu miresgarrietaz
hitz egiteko eta baita zerura

txistua botatzen ibiltzen
denari zein ondorio pe-

nagarriak gertatzen
zaizkion azaltzeko.

XXI. mendean sar-
tuta gaude eta gizarte

eramangarri batean bizi-
tzeko ideia printzipaleneta-
koa hau izango litzateke: pla-
neta mugatuak ematen dizki-
gun baliabideak ahalik eta
ondoen aprobetxatuz izango
dugula etorkizun duina.

Brusela , Belgikako hiribu-
rua eta hiri handiena da eta
baita Europako Batasuneko
egoitza administratibo nagu-
sia ere. 1.200.000 biztanle in-
guru ditu. Atez ateko sistema
erabiltzen du. Beharrezkoa al
da atez atekoa Bruselan?

Galdera hori etxez etxe egi-
teko aukera izango dugu be-
randuago. Oraingoz haus-
narketa prozesuan dagoen
gaia da. Beraz, gure triptiko-
an zetorren galdera ez dugu
oraindik erantzungo eta,
hortaz, ez dizuegu zuei ere
dagoeneko eskatzen.

Orain taldea

Atez atekoak ez du
zaborren arazoa
konpontzen.
Okertu egiten du:
kutsakorragoa da,
zikinagoa, gure
kale eta etxe atari
guztiak zaborrez
betetzen ditu eta,
gainera, askoz
garestiagoa da
oraingo sistema
baino.

Atez ateko sistema
erabiltzen du
Bruselak.
Beharrezkoa al da
atez atekoa han?

ziA bOGA
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G
oiko Kalen dagoen
igogailua erabiltzen
dugunok badakigu

ederki asko zenbat arazo
ematen dituen.  Hain zuzen
ere, Danbolin musika eskola
aldean dagoenari buruz ari
naiz eta esan beharra dut
egunero erabiltzen duten
emakume, gizon, ume eta
pertsona gehiagori errespetu
falta bat iruditzen zaidala.

Izan ere, egunero,
edadetutako ai-
ton-amona as-
kok erabiltzen
dute igogailua

eta baita umeak
dituzten ama edo

aitak beren kotxe-sillekin ere. 
Egia esan, igogailu hori

mesede ikaragarria da ingu-
ruan bizi direnentzat, baina
matxuratuta egoteak hainbat
eta hainbat pertsonari herria
zeharkatu behar izatea eta
eliza aldean dagoen igogailua
erabili behar izatea eragiten
diete. 

Hori ez da batere erosoa,
edo beste aukera bat litzateke
eskailera guzti horiek igo-
tzea. Horrekin guztiarekin
esan nahi dudana da, igogailu
hori berriz konpondu behar-
ko litzatekeela; edo hau ma-
txuratzen duten pertsonei
eskatuko nieke, mesedez, ba-
kean uzteko igogailua eta
errespetua izateko igogailu
hori benetan behar duten
pertsonekiko.

ikasleak idazle
Martin Arruti

Goiko Kaleko
igogailua

Bederatzigarren diskoa du honekin Mikel Markezek. J. aramEnDI

tsak jarri dituzte  Markezen
zerbitzura, eta hiruren aho-
tsak batuta sarrera apaina
eman diote diskoari. 

Bigarren abestira salto egin
eta goxotasunak jarraitzen
du, batez ere Arkaitz Mine-
rren mandolinak duen tin-
break emana. Hitzen joskera
ona da, baina abestia errepi-
kakorra egiten da bukaerara-
ko. 

Hiriko kaleetan aurrera
egiten dugun bezala, hiri han-
dien pluralitatea ere nabar-
mentzen da abestietan. Bo-
ssanova eta tangoak entzun
daitezke, kantu tristeak eta
alaiagoak… 

Buenos Airesko euriak
abestian, Aian bizi den

Hiri batek sortu
dezakeen malenkonia

H
iri hartan izan zen
deitu du Mikel
Markezek bere az-
ken diskoa. Hiri ba-

tek oroitzapenak sortzen diz-
kigu sarri gure ganbaretan,
eta halako bidaia bat esperi-
menta dezakegu disko hau
entzuten dugunean. 

Diskoaren sarrera gozo-
gozoa da. Uxue Alberdi ber-
tsolariak eta Eñaut Elorrieta
honen bikotekide eta Ken 7
taldeko abeslariak beren aho-

Eduardo Baranzanok jotzen
du gitarra, eta gitarra klasikoa
jotzen maisua dela erakusten
du. 

Atzerriko hizkuntzan
abestera ere animatu da Mar-
kez oraingoan, katalanez
hain zuzen ere. Abesti bera
euskaraz ere abesten du, Gi-
zon bat / Un home izena eman
diona. 

Jean Phocas izan da tekni-
karia eta soinu ederra lortu
du. Dena dela, eta kritika txiki
bat egite aldera, ahotsetan
afinazio falta nabaritzen da
abestiren batean eta enpaste
falta ere bai besteren batean.
Hala ere, taxuzko diskoa da.

[ IKeR GuRRuTxAGA ]

Kritika
mikel markez
Abeslaria, ‘Hiri hartan izan zen’
obra 2011-n kaleratu zuen
Elkarrekin. 12 abesti eta 52
minutuko iraupena du diskoak.
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“Gustatuko litzaiguke gaitzaren
kausa aurkitu dutela eta guretzat
botika badela entzutea. Urtean,
100.000 biztanleko bi kasu izaten
dira eta hori  ez da errentagarria
farmazia multinazionalentzat.”

“Jendeak, hitz egin ezin dudanez,
burua ere galdu dudala pentsatzeak
gogaitzen nau gehien. Hala uste
dute gehienek, baina nik badakit
ezjakintasunaren ondorioz dela”

dV. Ignacio Zaldua  Esklerosi Lateral amiotrofikoa du.

Zorionak Itziar eta Jon
Martxoaren 17an ezkondu ziren Jon itxaso eta itziar Barrenetxea oriotarrak. Ospaki-
zuna  biek parte hartzen eta parte hartu izan duten kultur taldeek egindako ikuskizu-
nez josita egon zen: eliza barruan agurra, irteeran ezpata dantza eta banakoa batuka-
dak lagunduta, trikitilariak… Ondoren Salegi jatetxera joan ziren eta bazkaria hasi au-
rretik Jonek agurra dantzatuzion itziarri. Orain,Thailandiandaude, motxila banarekin.

HANdiK etA HemeNdiK››

zORitxARRAK!››OSpAKizuNA››

B
atera eta bestera bizi-
kleta gainean ibili on-
doren, hura denbora

baterako nonbait uzteko or-
dua heltzen denean, bada
okerreko tokianuzten due-
nik, batzutan traba eginez.
Gehienek badakiten arren,
komeniko da gogoraraztea
non dauden herrian bizikle-
tak modu egokian uzteko
txokoak: Anibarko portuan,
Ibai Ondon, udaletxe atzean,
Abeslari kalean, Kiroldegi
ondoan bi, sarrera ondoan
bat eta garajeko atearen on-
doan bestea , Kultur Etxe
atzean, Musika Eskola alda-
menean, futbol zelaiko sarre-
ran, Muntoko kirol eremuan,
Estropalari kaleamaierako
kantxa ondoan, Arrantzale
kaleko parkean, Zaraguetan
eta hondartzan.

Bizikleta oker
uzten dutenei

“
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Ekai Larrañaga Urkizu,

Orion, martxoaren 10ean.

Unax Kaperotxipi Oliden,

Orion, martxoaren 4an.

Carla Sanmarful Altuna,

Orion, martxoaren 2an.

jAiOtAKOAK››

Ainhoa Pozo Lizaso 

eta Roberto Vega Molina,

Orion, martxoaren 17an.

Mikel Iribar Esnal eta

Cristina Fernandez Carrera,

Orion, martxoaren 12an.

Isabel Ripa Chipi eta Xabier

Olaizola Feito, Orion, 

martxoaren 10ean.

Joseba Iriarte Aizpurua eta

Miren Unanue Urdangarin,

Orion, martxoaren 3an.

Jaione Otamendi Loidi eta

Egoitz Manterola Sarasola,

Orion, martxoaren 3an.

ezKONdutAKOAK››

Lorentzo Manterola 
Begiristain, martxoaren
19an, Orion, 80 urte.
Jose Migel Britt Aierbe, 
martxoaren 19an, Orion, 
62 urte.
Francisco Alberdi Arruti,
martxoaren 17an, Orion, 
65 urte.
Jose Luis Perez Uzkudun,
martxoaren 15ean, Orion, 
51 urte.
Jose Antonio Aduriz 
Etxeberria, martxoaren
10ean, Orion, 86 urte
Crescencia Balerdi Zabala,
martxoaren 7an, Orion, 
82 urte.

HildAKOAK››

Herri osoa gelditzen zen umezurtz, itsasoak arrantzaleak kentzen zizkionean. artxIBOa

1934an, naufragiotik bede-
ratzi urtera, Fabian Loidi po-
eta oriotarrak olerki bat ida-
tzi zuen, 1925eko naufragio-
an umezurtz geratu zen
mutiko bat gogoan zuela. Fa-
bian bera ere umezurtza zen,
eta gai horretan bereziki sen-
tibera. Orio´ko umezurtza
izendatu zuen poema. Za-
rauzko V. Eusko Olerti egu-
nean, 1934ko ekainaren
10ean, eusko poemetan lehen
saria irabazi zuen poesia ha-
rekin. Loidik tragedia arte
bihurtu zuen, gertaera hura
horrelakoxea izan baitzen,
tragikoa. Aitzolek honelako
laudorioak eskaini zizkion
lan sarituari, 1934ko euska-
razko olerkigintzari eginda-
ko errepasoan: Gaiez bikaina
eta irudipen aratzez aberatsa
bada, mamiz biribildua dugu.
Badu beste edergarririk ere
olerkari honek, bertsoen jolas-

Orioko umezurtza (eta ii)

o
rioko herriaren
historiako hiru
une, hiru urte:
1925, 1934 eta

2009. Hirurak istripu tragiko
batek lotuak:

1925ean, Laureano Oliden
Oliden, orduan 35 urteko
arrantzale gaztea, ito egin zen
Orioko barran. Laureanoren
emaztea, Maria, haurdun ze-
goen. Etxeko balkoian zela ja-
kin zuen egun hartan ere ba-
rran zerbait latza gertatu
zela, aldameneko balkoiko
andreak esanda. Gero jakin
zuen itotako gizonetako bat
etxekoa zuela: senarra. Bost
hilabetera, neskatxa bat jaio
zen, Ramonita, etxeko bosga-
rrena.

kera bihurri eta harrigarria.
Apaiz poeta hark liburu bat
eta bakarra argitaratu zuen:
txiruliruka;1977an izan zen.
Liburuko lehen olerkia da
Orio´ko umezurtza.

2009an, abenduaren 22ko
arratsean, Orioko kultur
etxean Fabian Loidiren bizi-
tza jasotzen zuen biografia-li-
burua aurkeztu genuen. Se-
guru asko, ekitaldian egonda-
ko inork ez zuen jakingo nor
zen Loidiren olerkiko ume-
zurtza. Aurkezpena baino
ordu batzuk lehenago, Patxi
Oliden Danbolin kultur etxe-
an izan zen, hunkituta, begiak
bustita. Bera zen liburuko
umezurtza, Laureano eta
Mariaren semea, Ramonita-
ren anaia.

[ IñAKI ITuRAIN ]

Oroimenaren
kutxa

314:Karkara bikoitia  21/03/12  13:37  Página 24



HeRRitARRA

2 0 1 2 k O  m a r t x O a r E n  2 3 a K A R K A R A   2 5

“Arraina erostea arrisku handiko
negozioa da askotan”
Joakin Zinkunegi
Lonjako arduraduna

tzen dute lapurretan egiten diegula esa-
naz. Baina berek ere badakite tranpaegi-
ten. Tentsio handiko momentua izaten
da salerosketako une hori. Dena dela,
arrantzaleek eroslearekiko badute
abantaila nabarmen bat; astean astekoa
kobratzen  dutela.
Kalitatea aipatu duzu.

Eta hemen zortea dugu horretan, he-
mengo arrainak kalitate ona baitu oro-
korrean. Guk gero hartu, sailkatu, eta
bezeroari bidaltzen diogu. Askotan be-
zeroek deskontuak egiten dituzte, eta
hori ez dakite herritarrek. Eta horrega-
tik esan dut azpijokoarena. Nik ulertzen
dut arrantzaleen egoera ez dela duela
urte batzuetako bera; baina, azkenean,
kate bat gara eta denok behar dugu on-
dokoaren lana eta laguntza.

Baina zuentzako hemengo arrainare-

kin nahikoa al da?

Ez, kanpotik ere erosi behar izaten dugu.
Baina hemengoa kanpora ere bidaltzen
da. Guk Kantabriatik, Galiziatik, Portu-
galdik, Asturiastik, Frantziatik, Italia-
tik… ekartzen dugu arraina. Baina gure
arraina, Euskal Herriko arraina  Bilbo
Gasteiz, Madril, Bartzelona, Valentzia,
Paris, Inglaterra, Erroma, Sizilia, Tuni-
sia, Grezia… bezalako tokietan jaten da.
Arrantzatzen den guztia saltzeko beste
bezero duen merkaturik ez baitago gu-
rean. 
Zuen katearen bukaeran arrandegiak

daude, besteak beste.

Hala da, eta ez dute meritu makala.
Arraina garesti dagoela esaten dugu, bai-
na arrandegien jabeek dituzten gastuak-
eta kontuan hartuta, ez da astakeria bat.
Zenbaki gutxi batzu aski dira kontura-
tzeko.
Krisia, kuotak… nola dago zuen etorki-

zuna?

Sareko arrantzan ikusten dut nik etorki-
zuna. Eta bapore txikiagoetan. Orain
daudenek gastu asko sortzen dute eta,
hala, kontsumoa gutxitu. Erosotasun
gehiago ere izango du arrantzaleentzat.
Hortik aurrera, ikusi beharko dugu.karkara

arrantzalea, kamio gidaria… eta orain lonjako arduraduna da
Joakin Zinkunegi oriotarra. Getarian egiten du lan, Oliveri
enpresarentzat. arrantzalearen eta merkatuaren arteko
bitartekari lanak ongi ezagutzen ditu. Sareko arrainaz aritu gara.

iKeR GuRRutxAGA 

Erosleak beti izan du dirua erraz irabaz-

ten duenaren fama. 

Baina erosleak asko arriskatzen du sa-
rritan. Egia da askoren begitarako diru
erraza dela, eta ez da horrela. Erosteko
momentuan arrantzaleak arraina era-
kutsi eta enkantean erosi behar da lehe-
nik eta gero haren gainean aplikatu ira-
bazia. Irabazi hori kiloko ez da izugarria
izaten. Ez, behintzat, dituen gastu denak
kontuan hartzen badira. 
Nolako gastuak izaten ditu bada?

Izotza, argindarra, garraioa, langileak,
Kofradiako tasak, kaxak… gastuak asko
dira eta ez nolanahikoak. Arraina, gaine-
ra, egun batetik bestera prezioz aldatzen
da guztiok dakigunez, eta bezperan hu-
rrengo biharamunean baino garestiago

erosten bada, akabo. Irabaziak lortzea
oso zaila izaten da halakoetan. Eta ez da
gutxitan gertatzen. Gero, gainera, ez du
segituan jasotzen bezeroen ordainketa,
eta hor diru dezente izaten du blokeatu-
ta sarritan.
Hala ere, zuen enpresak ez dira arran-

tzaleen begikoak.

Halaxe da, bi negozio dira eta biek iraba-
zi behar dute. Ni lonjako arduraduna
baino ez naiz, eta nire nagusiari eta en-
presaren bezeroei kalitate gorena eta
behar duten neurria eskaini behar diet
produktuan. Arraina beti ez da punta-
puntakoa izaten, beste batzuetan zakar
asko izaten du tartean, gero lermak iza-
ten ditu arrainak… hori guztia ulertu be-
har du arrantzaleak.

Baditut arrantzaleak eta patroiak di-
ren lagunak, eta haiek askotan nigana jo-

“Ulertzen dut arrantzaleen
egoera ez dela duela urte
batzuetako bera; baina,
azkenean, kate bat gara eta
denok behar dugu
ondokoaren lana eta
laguntza”
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MARTXOA
24 eta 25ean, Gallo.
26an, Iriarte.
27an, Larrañaga.
28an, Zulaika.
29an, Etxeberria.
30ean, Gallo.
31n, Azaldegi

APIRILA
1ean, Azaldegi
2an, Larrañaga.
3an, Mutiozabal.
4an, Gallo.
5, 6 eta 9an, Iriarte.
7, 8 eta 10etik 13ra, Lasa.

Gauez: Zulaika

Azaldegi: Urdaneta kalea, 8. 

943 13 31 83 Zarautz

Barrenetxea: Gipuzkoa, 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
24 05:22 eta 17:36 11:24 eta 23:38
25 06:52 eta 19:06 12:55 eta _____
26 07:22 eta 19:36 01:11 eta 13:26
27 07:53 eta 20:08 01:45 eta 13:59
28 08:27 eta 20:45 02:21 eta 14:36
29 09:08 eta 21:30 03:02 eta 15:19
30 10:02 eta 22:33 03:54 eta 16:16
31 11:20 eta 23:58 05:03 eta 17:31
01 12:50 eta _____ 06:24 eta 18:51
02 01:20 eta 14:02 07:38 eta 19:59
03 02:24 eta 14:57 08:36 eta 20:54
04 03:15 eta 15:43 09:25 eta 21:42
05 04:01 eta 16:25 10:09 eta 22:26
06 04:45 eta 17:07 10:52 eta 23:10
07 05:28 eta 17:49 11:34 eta 23:54

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.

Lan eskaera
19 urteko neska, magis-
teritza ikaslea, udaran
haurra zaintzeko prest.
Goizez zein arratsaldez. 
Tf: 688695648 
(Ainhoa).
Emakumea adineko edo
umeak zaintzeko prest. 
Tf: 637 967 705 (Xochilt).
Neska euskaldun oriota-
rra lanerako prest: garbi-
keta lanetan, ostalaritzan…
Tf: 665 455 636. 
Aiako mutila edozein la-
netan aritzeko prest: garbi-
keta lanetan, baserrian...
Tf: 615 233 534(Iban). 
Goi mailako ingeniariak
LH, DBH eta Batxilergoko-
eskola partikularrak
emango lituzke. klase.par-
tikularrak.orio@gmail.com
edo Tf: 662 487 964.

Neska oriotarra etxeak
edo eskaratzak garbitzeko
prest. Tf.: 676441327.
Gizonezko etorkina adi-
nekoak zaintzeko eta bes-
telako lanetarako prest.
Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tf.: 680 234 095.
(Abraham).

Lan eskaintza
18 urteko mutil kolon-
biar etorriberriak euska-
razko klase partikularrak
hartuko lituzke, orain hasi
eta uda bitartean. Ahal
bada, Orion bertan. 
Tf.: 666 116 641 (Damian).
Prezioak-eta adosteko.

Alokatzeko
Eusko Gudari kalean,
Kultur Etxe parean, etxea
alokagai. Tf.: 647 642 121.

Saltzeko
Kale Nagusiko 25. zenba-
kian etxebizitza berria
salgai. Sukalde-jangela, 
logela, bainugela eta tras-
telekua ditu. Altzariekin.
195.000 euro. 
Tf.: 616 749 324.
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-
tza. Oso egoera onean, fro-
gatu beharrik gabe, ia be-
rri-berriak. Tf.: 696273435.

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
Ingurumena
Martxoaren 24an, Antilla
hondartzaren garbiketa. 
Orioko Surf Taldeak eta He-
rrio natur taldeak antolatuta
Itsas Ekimenak ekitaldiaren
baitan. 10:30ean.

Irteera
Martxoaren 25ean, goiz pa-
sako ibilaldia Orio inguruan.
Orioko Herri Ikastolak antola-
tuta.  Ibilbidea: Orio-Saltxipi-
Paorra -Mota -Orio. Irteera:
09:00etan, Ikastola aurreko
plazatik.  Itzulera: 13:00ak 
aldera. 

Ipuin kontalaria
Martxoaren 27an, Lupe 
Lekuona ipuin kontalariaren
saioa. 5 eta 8 urte arteko 
umeentzat. 18:00etan, 
Udal liburutegian.

Informatika
Martxoaren 28an
09:00etan eta apirilaren 2an
eta 11n 11:00etan IT txartela
ateratzeko azterketa,
KZgunean.

Odol-emaileak
Martxoaren 28an, odol-ate-
ratzea. 18:30etik 20:30era, 
anbulatorioan.

Traste zaharrak
Martxoaren 28an eta apiri-
laren 11n, traste zaharren 
bilketa ohiko zabor ontzien
ondoan. Aurrez udaletxera
deitu zein trasto aterako 
dituzuen jakinaraziz. 
Tf.: 943 83 03 46.

Traste zaharrak
Martxoaren 30ean, 
ostiralarekin, Ri ta Karre  eta
Arrutiko Intxaurrak taldeen
kontzertua. Etxeluze gazte-
txean,  22:30ean. 

eta apirilaren 8an, Astiazaran
anaiak eta Leirerekin.
18:30etik 21:30era, Andatzako
Aristerrazu plazan.

Silo-Bolak
Apirilaren 14an, silo-bolen
bilketa. Zerbitzuari buruzko
informazioa: Urkome 
(943 81 65 00) edo 
Igor (660 04 97 51).

Podologia
Apirilaren 14an, podologoa-
ren kontsulta. Ordua hartzeko
deitu 943 13 11 44 telefono
zenbakira.

Landare Berezien Azoka
Apirilaren 14a azken eguna
izena emateko, apirilaren 28
eta 29an Iturrarango lorate-
gian egingo den 10. Landare
Berezien Azokan bolondres
lanak egiteko. Interesatuek
dei dezatela  943 835389 
telefono zenbakira. 

Ikastaroa
Apirileko lau larunbatetan, 
sukaldaritza makrobiotiko
ikastaroa, Orioko Basherri 
taldeak antolatuta. Irakaslea:
Jexux Larretxea makrobioti-
ka aholkularia. 09:00etatik
16:00etara, bazkaria barne.
Izen-ematea: Lore 
burdindegian.

Kultur Etxea
Apirilaren 2tik 13ra bitarte-
an Kultur Etxea goizez baka-
rrik egongo da irekita.
09:00etatik 13:00etara.

Aia
Erromeriak
Martxoaren 25ean, Eneritz
Bengoetxea, Edurne Errando-
nea eta Iñaki Letamendia tri-
kitilariekin; apirilaren 1ean,
Ostolaza eta Andonegirekin;

AGeNdA››
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