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iñAKi ituRAiN  (dOinua: anTTOn ETa Maria)

1
Gaztetu egin zaigu
kArkArA taldea;
zaharrei, mila esker,
gazteei, galdea:
jarri indarra, poza
ez izan gordea,
ea pizten duzuen
herriko kalea
zain dago kontatzeko
ho(ge)itabat mendea.

2
karkara gaztetuan
hartua dut nota:
orain Bildu dira ta
eAJ jota,
hortxe ari zaizkigu
elkarri mokoka,
hori da salaketa
ta aitzaki sorta,
norberak ez du errurik
ta besteei bota.

3
Patxada degu berriz
horien traineran,
nahiz ta huts egin zuten
kontxako banderan,
aurten ibili dira
Segundan primeran,
eta haien pareko
Bkoak tertzeran,
ta laster neskak ere
mutilen uberan.

HASi beRtSOtAN 

Azken karkaratik bururatutakoak

karkara
Orioko eta Aiako aldizkaria

Kultur etxea
20810 Orio
943 83 15 27
karkara@karkara.com
www.karkara.com

Editorea 
karkara taldea 
kultur elkartea 

Zuzendaria 
lore Berasaluze  

Erredakzio taldea 
Irati Agirreazaldegi,
onintza Aiestaran, Iñigo
Gaiton, Iker Gurrutxaga, 
eli lasa eta Idurre
lizarralde

Publizitatea 
Iker Gurrutxaga

Publizitatearen diseinua
Iker Gurrutxaga

Testuen zuzenketa
elizabete Manterola,
Joseba orella 
eta rikardo Uzkudun

Ale honetako
laguntzaileak
elena Arrillaga, 
Manu etxeberria, 
Aiora larrañaga 
eta Mikel orbañanos

Laguntzaileak
Iñaki Iturain 
eta Garbiñe Manterola

Diseinua
karkara taldea

Banatzaileak
Jone lete eta
esti Uranga (orio)
eli Irureta (Aia)

Inprimategia
Gertu koop. e. (oñati)
lege gordailua SS-346/90
ISSn 1132-1105
Tirada 3.200 ale

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 Iker
Gurrutxagarekin hitz egin (943 831
527) edo karkara@karkara.com
Prezio hauei BEZa gehituko zaie

publizitAte pReziOAK

322

lAGuNtzAileAK

EUSKO JAURLARITZA

Kultura Sailak
diruz lagundutako

hedabidea
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Talde berriari

Eskerrik asko bene-benetan hainbeste
urtean KArKArAn jardun duzuenoi; eta
zorionak noski, ez baita erraza halako
proiektuek aurrera egitea. Irekia, eus-
kalduna, independentea... gozamena
izan da etxean aldizkaria irakurtzea.

Lagunen aurrean sarritan aipatu izan
dut Orioko herriak baduela herri aldiz-
kari oso duina, KArKArA izenekoa.

Aleren bat eskuratzean bat baino
gehiago harritu izan da; herrian arraun-
lariak bakarrik daudela uste zuten non-
bait.

Talde berriari animo eta bidai on! 
Imanol Manterola

Eskerrik asko

Abuztuaren 19an, Lur-Alkartasuna Ko-
operatibak bere etorkizunarentzako oso
garrantzitsua izango den batzarra ospa-
tu zuen. Garrantziaren tamaina neur-
tzeko, laurogeita hamaika kidek edo fa-
miliartekok igande eguerdi batean ber-
taratu eta erakutsi zenuten jarrera da
seinalerik onena. Honek, laurogeita ha-
mar urte betetzen dituen kooperatiba
bizirik dagoela adierazten du. Guzti ho-
nengatik eta zuzendaritza osatzen du-
gun kideon partetik, eskerrik asko.

Zalantza guztiak kendu dizkiguzue.
Denok dakizuen bezala, egoera ekono-
miko larria daukagu gure gizartean, gure
eguneroko bizitzan eta baita gure koo-
peratiban ere. Horregatik orain dela bi
urte hasitako ibilbideari jarraituz, denda
berri baten proposamena azaldu nahi
genuen eta zuen iritzia jaso. Orain, askoz
garbiago daukagu zein den bidea, berta-
ratutako hiru bazkidetatik bik, zuzenda-
ritza honen proposamena babestu eta
gero.

Jakin badakigu horrelako proposa-
menek kontrako iritziak ere sorrarazten
dituztela, batzarrean agerian geratu zen
bezala; baina hori ere eskertzekoa da,
batez ere, modu lasaian eta errespetua-
rekin adierazten direnean, demokrazia
eta gizarte zentzudun baten adierazle
gisa. Nahiz eta, zoritxarrez, ez den beti
horrela izaten. Bakoitzak bere ondorio-
ak aterako zituen batzarrean ikusi eta
entzun genuenarekin. 

Batzarreko gaiari helduz, bi aukera
ikusten ditugu zuzendaritzan gaude-
nok. Batetik, ezer egin gabe kooperati-
barekin egungo jardunarekin segi eta
Lur-Alkartasunak ekonomikoki, mirari
baten ondorioz, arnasa hartu eta gora
egitea; edota egoera ikusirik, orain dela
laurogeita hamar urte gure aurrekoek
egin zuten bezala, ausardiaz eta denon

laguntzarekin, aurrera pauso bat eman,
hau da, gizartearen egungo beharretara
egokitutako denda berri bat eraiki.

Dudarik ez dugu errazena lehendabi-
zikoa izango litzakeela, eta miraririk
gertatu ezean, kooperatibak ondoa jo-
tzen duenean, finikitoa sinatu, ondasu-
nak saldu, zorrak ordaindu eta norbai-
tek denda txikiren bat ireki dezan espe-
rantzarekin gelditu.

Hori ezin dugu onartu. Gure lana eta
denbora gehiago bideratu behar baldin
baditugu ere; mila bilera egin, idatzi edo
ate jo behar badira ere, zuzendaritza
hori osatzen dugun herritarrok aurrera
jarraituko dugu, gure aurrekoek bezala,
Aiako herria maite dugulako eta herri
osoa nahi dugulako. Gainera, bazkide
eta herritarrengandik jaso dugun  babe-
sa kontutan hartuta, are eta indar han-
diagoarekin jarraituko dugu gure helbu-
rua lortu arte: denda berri bat egin arte . 

Zabalik gaude bazkide guztien iritziak
eta proposamenak entzutera, aztertze-
ra, baina, beti ere garbi izan da zein den
gure helburua eta batzarrak eman digun
agindua. 

Ez dugu zertan izan etorkizunaren
beldur, izan gaitezen gure aurrekoak be-
zala; gure aiton amonek izan zuten ado-
rea eta lana egiteko kemena berreskura-
tu ditzagun. Beraz, animo bazkide eta
herritar guztiok, denon artean proiektu
berria aurrera eraman behar baitugu,
eta Kooperatiba  gure herritarren zerbi-
tzura mantendu, beste laurogeita hamar
urtez. 

Besterik gabe,  jaso ezazue agur bero
bat.  Eskerrik asko! Lur Alkartasuna Koo-

peratibako zuzendaritza

Euskal dantzen ikastaroa

Ikasturte berriarekin batera, aurten ere
gure saioekin hastera goaz. Kontu izan,
18 urtetik gorako edonork parte hartu
dezakeela Fandangoa, Arin-arina, Mu-
txikoa, Larrain-dantza, etabar ikasten.

Ikasturtearen hasiera urriaren 3an
izango da. Gaueko 9etan elkartuko gara,
Kosta Tailerrean. Talai Mendi, M.A. Hel-

duen Dantza Eskola

Akatsak zuzenduz
321. Karkaran bada zuzendu be-
harreko kontu bat, gutxienez: Ez-
palaksaileko jaiotakoak, ezkon-
dutakoak eta hildakoak atalean
gaizki jarri genituen jaiotako
asko eta askoren datak. Jaio zire-
neko eguna jarri ordez, udalean
erregistratu zireneko data jaso
genuen.  Hemen zuzenduta:

Markel Etxeberria urkizu,
Orion, irailaren 1ean.

unai Bueno Tamayo, Orion,
abuztuaren 14an.

axier Manterola Garrido, Orion,
abuztuaren 12an.

aiora rodriguez Masa, Orion,
abuztuaren 12an.

aitana Ordoñez Penco, Orion,
uztailaren 28an.

Peru Eizagirre iruretagoiena,
Orion, uztailaren 26an.

ahmed Salek, uztailaren 16an.
Malen Eskudero Leunda,

Orion, uztailaren 12an.
aiala Bidasoro Gaztelumendi,

Orion, uztailaren 10ean.
anuxka Peña arabaolaza,

Orion, uztailaren 8an.
Eliot denay anrango Peña,

Orion, uztailaren 3an.
Hodei uranga Etxeberria,

Orion, uztailaren 3an.
Mikel Fombellida Puertas,

Orion, ekainaren 27an.
iban arrillaga azpiroz, Orion,

ekainaren 18an.
Luken Perez uriarte, Orion,

ekainaren 15ean.
aiora amonarriz Huegun,

Orion, ekainaren 14an.
Markel Tejado Castelo, Orion,

ekainaren 12an.
iker Tejado Castelo, Orion, ekai-

naren 12an.

Barkatu okerrak.
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Herritarrekin elkartuko da Bildu
aurrekontu-proposamena egiteko

2013. urterako aurrekontu proposame-
na udal batzordeari aurkeztu aurretik,
oriotarren kezkak, arazoak eta zeresa-
nak jaso nahi dituzte Orioko Bilduko
bost zinegotziek. Horretarako, Zure aho-
tsa, gure hitza lelopean, bost bilera deial-
di egin dituzte, gaia auzoz auzo jorratze-
ko. Urriko eta azaroko larunbatetan
egingo dituzte batzar guztiak, Kultur
Etxean, 10:00etatik 12:00etara.

Plaza eta Bikamiota  arteko herrita-
rrentzat izango da lehenengo bilkura
urriaren 6an; Hondartza ingurukoen-
tzat  bigarrena, urriaren 13an; Goiko Ka-
leko bizilagunentzat, hilaren 20an; San
Martin bailarakoentzat, 27an; eta azke-
na, azaroaren 3an, Dike inguruko –Ani-
barko Portua, Mutiozabal...– herrita-
rrentzat.

Bilduko bina zinegotzi izango dira au-
zoz auzoko bilera bakoitzean, herrita-
rren proposamenak jasotzeko. Jon Agi-
rresarobe Bilduko zinegotziaren esane-
tan, ez dira soilik kexak jasotzeko bilerak
izango: auzoko edota herriko arazo ga-
rrantzitsuenei irtenbidea elkarrekin bila-
tzen saiatzeko bidea izango da, kexuak ja-
sotzeko tokia ere baden arren.

Aurrekontu-proposamena eratzeko
lehen prozesua horrekin bukatuko du
Bilduk. Lehentasunak, alegia, ikertu eta
konponbidea emateko behar gehien du-
ten arazoak, bilkura horietatik aterako
dituela aurreikusten du koalizioak. Gai
batzuek momentuan bertan izango dute
irtenbidea, baina ez beste batzuk. Gehie-
na errepikatzen diren gaiak eta gutxie-
nak zein… hori dena ikusi beharko da
Agirresaroberen hitzetan.

Herritarretatik eragileetara
Auzoetako proposamen eta iradokizu-
nak jasota, herriko eragileekin bilduko
dira ondoren, aurrekontuak osatzeko bi-
garren pauso gisa. Azaroaren 10ean,
10:00etatik 12:00ak aldera arte, elkartu-
ko dira kultur-, kirol-... taldeekin, Kultur
Etxean. Talde-dinamiken bidez egingo
dute lan zinegotziek eta herriko taldee-
tako ordezkariek.

Auzoz auzo egindako bileren ondorioz
jasotakoaz aparte, gaikako ikuspegia
emango die bilera horrek  Agirresarobe-
ren ustez.  Horrela aurrekontu-proposa-

men parte-hartzailea prestatuko dutela
espero du zinegotziak.

Udal-batzordera aurkeztea
Bilerak, eztabaidak eta lanak uste bezala
joanez gero, azaroaren erdi alderako au-
rreikusten du Bilduk Udala osatzen du-
ten gainerako alderdiei aurrekontu-pro-

posamena aurkezteko bilera.
Behin dokumentua mahaigaineratu

denean,  auzoz auzoko eta herriko talde-
ekin egindako bilerek utzitako emaitzak
jendaurrean jarriko ditu Bilduk. 

Bildukoen arabera, horrek behar du
izan aurrekontuak parte-hartzaile egite-
ko prozesua. Iaz ez zuten horretarako
denborarik izan, eta aurten, lanari heldu
diote, leloak dion bezala, herritarren hi-
tza beren ahots izatea nahi dutelako.

Bilduko zinegotziak Kultur Etxean egindako aurkezpenean. kArkArA

auzoz auzoko bilerak egingo dituzte lehendabizi Bilduko kideek; taldekako batzarren txanda izango da
gero;  eta behin horien ekarpenak jasota, udaleko ordezkariei aurkeztuko zaie proposamena   

Auzoetako proposamen eta
iradokizunak jasota, herriko
taldeekin bilduko dira Bilduko
5 zinegotziak, aurrekontuen
proposamena lantzeko

AuRReKONtu-pROpOSAmeNA OSAtzeKO

bileRAK

Auzoz auzo
Urriaren 6an:Plaza eta Bikamiota
Urriaren 13an: Hondartza
Urriaren 20an:Goiko Kale
Urriaren 27an:San Martin bailara
Azaroaren 3an:Dike aldea: Anibarko
Portua, Mutiozabal...

Taldeka
Azaroaren 10ean:gaikako talde-dinami-
kako bilera, herriko eragileetako ordez-
kariekin.

Bilera guztiak Kultur Etxean dira,
10:00etan hasita.

Udal-ordezkariekin
Azaroaren erdi aldera: batzarrean Eusko
Alderdi Jeltzalea (EAJ) alderdiari eta
Orioko Aukera Independentea (Orain)
plataformari aurkeztuko diete Bilduko
ordezkariek 2013. urteko aurrekontu-
proposamena.
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DBHko ikasketak eskaini ahal izateko
sei gela berri izango ditu Zaraguetak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
eman ahal izateko Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailak jarritako baldintzak
betetzeko bidean da Zaragueta Herri Es-
kola, ikasgela gehiago egiteko lanak hasi-
ta daude-eta. Uztailaren 10ean ekin zion
Antiak gaur egungo eraikina mendi alde-
ra handitzeari. Horrela, sei gela –bina so-
lairuko–berri izango ditu eskolak. 

Abendua hasterako bukatuta egon be-

har lukete lan horiek. Ondoren, Zarague-
tako zuzendari Juanjo Zubizarretaren
hitzetan, DBH jartzeko pausoak ematen
hasiko dira Hezkuntza Saila eta eskola
elkarlanean. Landuko diren hautazko
irakasgaiak zein izango diren, irakasleak
zein baldintzatan izendatuko diren eta
nork eramango duen ikastetxe berriko
kudeaketa erabaki beharko dituzte, bes-
teak beste.

Horrez gain, eskola berrantolatuko
dute: 2 urteko haurrentzako izango dira
beheko solairuko bi gela berriak. Sarre-
ra-irteera independentea izateaz gain,
gaur egungo baliabideekin egokitutako
espazioak izango dira; Lehen solairuko
gelak, ere, Haur Hezkuntzara bideratu-
ko dira; eta goiko solairua, DBHrentzat
izango da. Eraiki berri den geletako ba-
tek, gainera, esku-lanak egiteko tailerra
hartuko du. Gainerakoan, Bigarren Hez-
kuntzako lerroa jartzeko beharrezko di-
ren informatika-gela eta laborategia ba-
ditu lehendik eskolak.

Zubizarretak adierazitakoaren arabe-
ra, lanak bide onetik joanez gero, dato-
rren ikasturtean martxan behar luke De-
rrigorrezko Bigarren Hezkuntzak Zara-
guetan.

Jaurlaritzaren konpromisoa
Ekainean bildu zen Orioko Udala Eusko
Jaurlaritzarekin, Zaragueta Eskolako
proiektu berria hizpide hartuta. Bertan,
idatzizko dokumentu batean jaso diren
zenbait konpromiso hartu zituen Hez-
kuntza Sailak: Aiako ikasleei orain arte-
ko mapa eskolarra ez aldatzea; 2013-
2014 ikasturterako DBH berria martxan
jartzea; eta hezkuntza lerro berriko
mantenu gastuak beregain hartzea.

Urriaren 21ean Eusko Legebiltzarre-
rako hauteskundeak izango dira eta Go-
bernua aldatzeko aukerez galdetuta, Zu-
bizarretak dio Hezkuntza Sailaren ara-
bera, erabakia irmoa dela eta ziur
daudela aldaketa politikoek ez dutela
eraginik izango. Ez omen du atzera buel-
tarik.

Abaromendi aldera ari dira handitzen Zaragueta Eskola. kArkArA

Hezkuntza Sailak eskatutako lekuari dagokion baldintza beteta,
dBH 2013-2014 ikasturterako martxan jartzeko idatzizko
konpromisoa hartu du Eusko Jaurlaritzak  

lAbuR

Ekonomia
Orio eta Aia zorrik gabe
Urte hasieratik hona, 17 milioi eurotan gu-

txitu dute zorra Gipuzkoako 88 herrieta-

ko Udalek. Oro har zorrek behera egin ba-

dute ere, 13 Udalen zorrak handitu egin

dira eta  12 baino ez dira zorrak hutsean

dauzkatenak. Hamabi herri horien artean

daude, hain zuzen ere, Orioko eta Aiako

Udalak urtea hasi zenetik zorrik ez izate-

az harro agertu daitezkeenak.

Turismoa
Argiteria sistema berritzailea
Luixenpresak sortutako argiteria sistema

berritzailea jarri du Orioko Udal Kanpinak

uda honetan, energia elektrikoa aurreztu

eta kanpinaren zerbitzuak hobetzeko.

Besteak beste, eguzki-argiaren eta ordua-

ren arabera kontrolatuko dute argi-inten-

tsitatea kanpineko arduradunek, gastua

%80 jaitsiz. Horrez gain, wi-fia kanpin

osora zabaltzeko ere baliatu dute argite-

ria-sarea. Argi farolek wi-fi-errepikagailu

gisa funtzionatzen dute, eta, hortaz, Udal

Kanpineko edozein lekutatik konektatu

daiteke sarera. 

Jendartea
Berdintasunerako diagnosia
Orioko Udalak, emakumezkoen eta gizo-

nezkoen benetako berdintasuna lortzeko

asmoz, diagnosia abian jarri du, Murgibe

aholkularitzaren laguntzarekin. Helburu

nagusia da: herriko berdintasun egoera

zein den identifikatzea. Horretarako, bile-

ra, elkarrizketa eta  biztanleen topaketak

egingo dituzte, baita Udaleko langileei

eta erakunde eta elkarteei galdetegiak

pasa ere.  Hiru hilabete beharko dira diag-

nosia egiteko eta  baliagarria izango da,

gero, Berdintasunerako Planean zer lan

ildo jarraituko den zehazteko. 
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Xabier Lizaso piano-jotzaile oriotarrak
eta  Andoni Egaña bertsolari zarauzta-
rrak laster eskainiko dute Bi arrebaikus-
kizuna. Chopin musikariaren zalea da
Lizaso; Egañak Xenpelar bertsolaria du
gustuko eta emanaldiaren hari gisa bi ho-
rien antzekotasunak baliatuko dituztela
esan du Egañak: biak ziren garaikideak,
bakoitza bere arloan artista handiak, be-
rritzaile doinu eta neurri berezietan, ka-
tolikoak, estaturik gabeko nazioetakoak,
hizkuntza propiodunak eta garai politiko
gatazkatsuak bizitakoak. Antzekotasun
horiez gain, Egañak dio detaile txiki ba-
tetik sortu zuela biak uztartzeko txispa-
zoa eta hortik datorrela  izenburua ere;
biak hil ziren gazterik, gaixoaldien ondo-
rioz. Eta heriotza orduan, biek izan zuten
ondoan arreba.

Lehengusuaren proposamena
Xabier Lizasok eta Andoni Egañak ere ez
zuten topo egin proiektu honekin hasi
arte. Iaz, Xabier Lizaso oriotarra, bere le-
hengusu Jose Luis Loidik animatuta,
bertsolaritza eta pianoa uztartzeko pro-
posamenarekin joan zen Lankura, ber-
tsoa oinarritzat hartuta, kultur ekital-
diak sortu eta antolatzen dituen enpre-
sara. Andoni Egaña eta Xabier Lizaso
harremanetan jarri eta hortik sortu zu-
ten Bi arrebaikuskizuna.

Lizasok adierazi du bertsoak gustuko
izan arren, sekula ez duela bertsolaritza-
rekin gertuko harremanik izan, beraz,
gogoz egin duela  proiektuarekin aurre-
ra. Pianoa lagun, emanaldi didaktikoak
ematen ditu gaur egun eta  jende berria
ezagutu eta horiek musikaren beste

Bi arreba ikuskizuna
aurkeztu dute Andoni
Egaña eta Xabier Lizasok

Pianoa eta bertsoa uztartu dituzte Egañak eta Lizasok. kArkArA

Xenpelar-en bertso jarriak kantatuko ditu Egañak  ikuskizunean eta
Frederick Chopinen piezak pianoz jo Lizasok. Okasiorako bertso
jarriak eta inprobisatuak ere izango dira musikaz lagunduta

ikuspuntu bat dutenez, horretatik asko
ikasi duela dio. Kontserbatorioa oso mun-
du itxia da, goi mailan aritzeko presta-
tzen gaituzte eta hortan ari garenean ez
gara ohartzen bizitzan zenbat ate ixten
zaizkigun. Lehengusuak  proposamena
egin zionean umeekin hasi zeneko hura
etorri zitzaion gogora eta harrituta geldi-
tu da,  entseguetan ikusi ditudalako ber-
tsolarien beharrak, esaterako, zenbat
kostatzen zaien  tonua hartzea, sekula
pentsatuko ez nukeena. Disfrutatzen ari
naiz bertsolaritza ezagutuz.

Bakoitzak bere mundua elkarri azaldu
ahala, berehala sumatu zuen Egañak Li-
zasoren gustuko konpositorea Chopin
zela eta Xenpelarrekin lotu zuen. Nik
uste dut horren meritua Egañak berak
duela, haria berak lotu baitzuen nik esan-
dakoekin, dio Lizasok.

Piano eta bertsoekin aluzinatzen
Emanaldira joaten direnek zerekin topo
egingo duten azaldu du Andoni Egañak:
kontakizun batek eramango du haria eta
Xabierrek Chopinen obra batzuk joko
ditu hari horren aitzakian. Nik, Xabie-
rren laguntzaz, Xenpelarren bertso ja-
rriak kantatuko ditut. Okasiorako bertso
jarriak ere egingo ditut ildo narratiboare-
kin ondo datozenak edo herri bakoitzera-
ko propio eginak. Inprobisaziorako tarte
bat ere utziko dute, bertsolaria inprobi-
satu gabe ez baita lasai sentitzen, dio Ega-
ñak. Bertsozaleek  pianoarekin aluzina-
tzeaespero du, baita piano zaleek bertso-
laritzaren gertuko  ikuspegi bat jasotzea.

Lizaso oriotarra izanik ikuskizuneko
doinuak Orion entzuteko aukera izango
da, eguna zehaztu gabe badago ere. Bitar-
tean, azaroaren 1ean Bilboko Eliseos An-
tzokian, 22an Andoaingo Basteron,
abenduaren 12an  Bilboko Deustu auzo-
an eta 15ean Errenteriako  Niessen kul-
tur-gunean.
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Bost talderekin hasi du
denboraldia Orioko
Futbol Taldeak

regional kategoriako neskena desegin-
da, talde bat gutxiagorekin hasi du aur-
tengo denboraldia Orioko Futbol Talde-
ak. Izan ere, jokalari batzuk herritik kan-
pora joan dira eta beste batzuk, berriz,
utzi egin diote futbolean jokatzeari; on-
dorioz, kategoria horretako nesken tal-
dea osatu ezinda geratu da aurten. 

Jarraitzen dutenak, ordea, asko eta
asko dira oraindik. Denboraldia hasi
dute horietako batzuk, gizonezkoak de-
nak. Jardunaldi bakarra jokatu dute,
oraingoz, Preferente mailako mutilek
eta Ohorezko Mailako  jubenilek eta ka-
deteek. Txukun hasi dute denboraldia
nagusienek, Astigarragako Mundarrori
1-0 irabazi eta hiru puntu lortuta. Jube-
nilek, aldiz, Lagun Onak taldearekin
neurtu zituzten indarrak eta kontrario-
ak gailendu zitzaizkien, 1-3.

Jokatutako beste lehiari dagokionez,
puntu bati eutsi zioten gaztetxoenek
Mendibeltzen: bana egin zuten Astiga-
rraren aurkako norgehiagokan. Mo-

mentuz, 10. daude sailkapen orokorrean.
Gizonezkoekin bukatzeko, Ohorezko

Mailan arituko dira infantilak, irailaren
30etik aurrera. Internacional taldea har-
tuko dute etxean.

Emakumezkoetan talde bakarra izan-
go da, hortaz, eta kadeteen 1. mailan jo-
katuko dute, irailaren 30ean hasita. Alle-
ru izango dute aurkari aurreneko parti-
da horretan.

Herritik kanpo
Futbol ibilbidean gora eta gora doa Aina-
ra Manterola oriotarra.  16 urtez azpiko
kategoriatan behin baino gehiagotan
egon bada ere, 19 urtez azpiko kategoria-
ko Espainiako Selekzioarekin aritu da
irailaren 24tik 26ra, aurreneko aldiz.
Madrilgo Las rozaseko instalazioetan
egin ditu hiru egun, gainerako taldekide-
ekin kontzentratuta. 

Bestalde, Iker Torrek eta Iosu Esnao-
lak talde berean jokatuko dute denboral-
di honetan,  Nojan  , Kantabrian.

Prestaketa saioetan gogotsu dabiltza neska-mutilak, Mendibeltzen. kArkArA

Lehen partida jokatu dute gizonezko seniorrek, jubenilek eta
kadeteek; datorren hilaren 30ean hasiko dute denboraldia
Ohorezko Mailako infantilek eta 1. mailako kadete-emakumeek  

lAbuR

Saskibaloia
Lehenengoan garaipena
Hirugarren urtez martxan jarri dira Alus-

tiza Autobusak Orio taldeko mutilak. Es-

traineko partida Beasainen jokatu zuten

Arri-BKL taldearen aurka, eta, 48-69 ira-

bazi zuten. Taldeak ez ditu aldaketa

gehiegi izan iaztik hona, eta, iazko emai-

tza, gutxienez, berdintzea izango dute

helburu. Datorren partida Orion jokatu-

ko dute, irailaren 29an, 16:00etan. Ho-

riez gain, beste 6 talde izango dira aur-

ten gurean. Batzuk hasi dituzte partida

ofizialak; beste batzuk lagunartekoak jo-

katzen ari dira. Bestalde, Euskal Ligako

kadete neskek galdu egin zuten Duran-

gon Tabirako taldearen aurka 56-31. Tal-

dean aldaketa ugari izan dituzte eta go-

gorra da Euskal Liga. Larunbatean,

11:00etan, jokatuko dute etxeko lehen

partida, Araba taldearen aurka. Azkenik,

errendimenduko junior neskek bigarren

partida jokatu zuten Bera-Bera talde do-

nostiarraren aurka, eta, lau puntuz iraba-

zi zuten. Gauzak horrela, bitik bi garai-

pen eskuratu dituzte, eta, sailkapeneko

lehen tokian daude. Datorren partida La

Salle-Astigarraga taldearen kontra joka-

tuko dute, kanpoan. Gainerako taldeek

lagunarteko lehiak jokatuko dituzte eta

urriko bigarren hamabostaldian ekingo

diete partida ofizialak jokatzeari.

Arrauna
Kortak eta Orbañanosek berritu
San Miguel ligan lehenengo bi postue-

tan izan dira Kaiku eta Hondarribia hu-

rrenez hurren. Joxe Luis Korta eta Mikel

Orbañanos izan dira haietan prestatzaile

lanetan. Aurreko astean jakinarazi zuten

beren klubekin zuten kontratua berritu-

ko dutela bi prestatzaileek. Beste bi ur-

tez, 2014ra arte, jarraituko du Joxe Luis

Kortak Kaikuko entrenatzaile izaten; Mi-

kel Orbañanosek, berriz, urtebeterako

sinatu du. 

Pilota
Frontenis txapelketa martxan
Irailaren 28an ziren hastekoak Orioko

Frontenis Txapelketako partidak, baina,

asteburu horretan gazte festak direnez,

urriaren 5era atzeratu dituzte frontoiko

norgehiagokak. Jende askok hartuko

dute aurten ere parte. Iazko bikoteek

maila polita erakutsi zutela adierazi dute

antolatzaileek, eta, aurten ere, ostiralero,

pilotalekuan ikuskizuna ziurtatuta izan-

go dela gaineratu du Eneko Galarragak

pilota elkartearen izenean.
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“Bizikletak kateatu egin nau, eta orain
masterbat edo beste egin nahi dut”
Iosu Azkue
Zikoturista

horiek izaten dira entrenamendu one-
nak. 
Orion nabarmen egin du zikloturismo-

ak gora, ezta?

Bai, hala da. Ni hasi nintzenean aurrez
aipatutako lagunez gain, betidanik ibili
direnak eta gutxi gehiago ginen. Orain,
berriz, talde handia da Oriokoa. Hala
ere, helburu desberdinak ditugun per-
tsonak gara eta ez gara askotan ibiltzen
batera.
Helburu desberdinak aipatuta, postu

onak lortu dituzu aurten.

Halaxe izan da. Aurreko urtetan Lagos
de Covadonga,Larra-Larraueta Que-
brantahuesosprobetan denbora  onak
egin nituela ikusita, aurten ere halako
zerbait egin nahi nuen. Horiez gain Irati
Xtremeproba ere urtero begiz jota iza-
ten dut.

Baina aurten ez dut zorte onik izan
denboraldiaren lehen zatian. Eroriko
bat izan nuen Asturiasen, Covadongako
proban eta uda arte ezin izan dut bizikle-
ta berriz hartu. Udan Espainiako Itzuli-
ko etapa gogorrena egin genuen martxa
batean, eta 4. izan nintzen Cuitu Negro-
ko helmugan. AtzetikLarra-Larrau egin
nuen eta 7. iritsi nintzen hango helmu-
gara. Sekulakoa izan zen hori niretzat,
iritsitakoan ezin izan nion negarrari eu-
tsi. Bizikletan izandako momentu latzez
gogoratu nintzen eta egin nuena sekula-
koa izan zen niretzat.
Behin hori lortuta, zein da hurrengo hel-

burua?

Bizikletak kateatu egin nau, eta orain
masterbat edo beste egin nahi dut. Jen-
de oso ona ibiltzen da hor, profesionala
izan zitekeena, baina hainbat arrazoiga-
tik bidean geratu direnak. Hortik aurre-
ra, aipatutako proba kuttunakegingo di-
tut. Urtetik urtera hobetzea da dudan
helburu bakarra, beti ere erokeriarik
egin gabe, nire burua zainduz.PAUTxo

Zizurkilen jaio zen duela 34 urte Iosu Azkue, baina Andatza
auzoko odola ere badu, aita Aristerrazukoa baita. Zizurkildik Aiara
etorri zen bizitzera duela 12 inguru urte, eta handik oriora,
errepideko bizikletan ibiltzen hasi zen herrira

iKeR GuRRutxAGA 

Zazpi urte eskas daramatza Iosu Azkuek
errepideko bizikleta gainean. Mendiko
bizikletan ibiltzen zen ordura arte, baina
errepidean lortutako emaitzak ikusita,
horri eskaintzen dio denbora gehiena.
Noiz hasi zinen bizikletan?

Errepideko lehen bizikleta 2005ean
erosi nuen, eta, 2006ko ekainean, Que-
brantahuesosproba egin nuen. Beraz,
orain beteko dira zazpi urte nire lehen
Lookbizikleta zaharra erosi nuenetik. 
Hasiera gogorra izango zen, ezta?

Eneko Gonzalez eta Iñaki Gurrutxaga
izan nituen lagun hasiera hartan. Haiek
denbora gehiago zeramaten bizikleta
gainean, eta beti arrastaka ibiltzen nin-
tzen haiei segika. Ez zen samurra izan
garai hura. 

Baina gerora prestaketa serio hartu ze-

nuen.

Korrika hasi nintzen lehendabizi, eta
mediku batek esan zidan meniskoa ez
neukala oso ongi eta bizikletan ibiltzeko.
Hasi eta urtetik urtera nire burua hobe-
to ikusten nuen bizikleta gainean, eta
erabaki nuen prestaketa zaintzea. Urte-
an lauzpabost proba izaten ditut bu-
ruan,  eta gainontzekoak prestaketa la-
netarako erabiltzen ditut.

Udan bizikleta gainean pasatzen ditut
orduak, eta beti izaten da inguruan lagu-
nen bat harekin joateko. Negua gogorra-
goa izaten da, argi-ordu gutxiago izaten
ditugulako. Kiroldegiko muskulazio ge-
lan pisuekin eta bizikletarekin egiten
dut lan. Errepidean bi orduz-edo jardu-
teko aukera izaten dut, baina bakarrik
askotan. Aspergarriagoak diren arren,

“Talde handia da Orioko
zikloturistena. Hala ere,
helburu desberdinak ditugun
pertsonak gara eta ez gara
askotan ibiltzen batera”

“Helmugan ezin izan nion
negarrari eutsi. Bizikletan
izandako momentu latzez
gogoratu nintzen eta egin
nuena sekulakoa zen niretzat”
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Mende erdi da Altxerriko 
kobazuloko grabatuak aurkitu zirela 

50 urte pasa dira Aranzadi Zientzia El-
karteko kideek Altxerriko kobazuloko
grabatuak aurkitu zituztenetik. Leizea,
berez, eta kasualitatez, 6 urte lehenago
topatu bazen ere, Aranzadiko Felipe
Aranzadi, Jabier Migliazzio eta Juan
Kruz Bikuña izan ziren, galerian leizeak
zeudela entzun, eta, haitzulora sartuta,
Paleolito Goiko garaiko labar-pinturak
aurkitu zituztenak. 

Aurkikuntza haren garrantzia azpi-
marratu nahi izan du Aiako Udalak ur-
teurrenean, eta zenbait ekitaldi antolatu
ditu horretarako: urriaren 9an,
19:30ean, inauguratuko da, esate batera-
ko, Altxerriko kobazuloa ardatz hartuta
jarriko den erakusketa. Leizeari berari
buruzko historia eta horrenbeste urtez
ezkutuan izan duen edukia jasoko dituz-
te erakusketan bertan egongo diren as-
kotariko lanek.   Kultur etxean izango
dira lanak ikusgai, urriaren 28a arte, goiz
eta arratsaldez astegunetan, eta,
11:30etik 14:00etara asteburuetan.

Omenaldia aurki
Azaroaren 8an jai berezia izango da Do-
nostiako Victoria Eugenia antzokian:
alde batetik, W.Herzog alemaniarraren
Cave of Forgotten Dreams –La Cueva de
los Sueños Olvidados–dokumentala aur-
keztuko du Juan Luis Arzuaga paleonto-
logoak. Frantziako Chauvet kobazuloko
irudi ikusgarriak jaso zituen Herzogek
bere kamerarekin.

Bi omenaldi ere izango dira egun ho-
rretan: kobako irudiak aurkitu zituzten
Aranzadiko kideak omenduko dira au-
rrena; ondoren, Jean Clottes arkeologo-
ari egingo zaio gorazarre, Ekaingo eta
Santimamiñekoekin batera, Altxerriko
kobazuloak ere Giza Ondare izendapena
jasotzeko lan handia egin duelako. 

Horrez gain, gaian adituak diren Aran-
zadiko kideek egindako Altxerriri buruz-
ko liburua ere argitaratuko da, oraindik
noiz izango den zehazteke badago ere.  

Lardizabal eskolako umeek ere hartu-
ko dute parte mendeurreneko ospakizu-
netan: besteak beste, zenbait tailer egin-
do dituzte garai bateko ehiza, labarrak
eta abar nolakoak ziren ezagutzeko.

1956an bistarazia
Olaskoegia auzoa eta Orio lotzen zituen
errepidea egiteko kareharria behar, eta
Altxerri baserriaren inguruan harrobia
egin zuten, 1956an. Harria ateratzeko le-
herketa baten ondorioz geratu zen bis-
tan metro bat zabal eta 80 cm luze zen
zuloa,  galeria  bat agerian utziz. 

Aurkikuntzaz geroztik itxita dago Al-
txerriko kobazuloa, barruan gordetzen
duen altxorra gal ez dadin.

Borobilduta eta X batekin markatuta, Altxerrirako sarrera. Pedro dIAZ de GonZAleZ

Mendeurrena ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu ditu urrirako
udalak: besteak beste, leizea aurkitu zutenak, eta, altxerri Giza
Ondare izendatzeko lan handia egindako arkeologoa omenduko dira  

zeNbAKiA

120
Irudi. Altxerriko kobazuloan aurkitu diren

pintura eta grabatuak horiexek dira: 120 in-

guru. Horietatik gehienak animalienak dira:

92, hain zuzen ere. Bisontea agertzen da

gehienbat; gainerakoan, arrainak –platuxa,

urraburua...–, oreinak, azeriak, zaldiak, ahun-

tzak… gordetzen ditu leizeak. 
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Ernio magalean, Zelatungo lepoan, erro-
meria izaten da iraileko igandeetan.
Mendi gailurrera igo ondoren, eguna Ze-
latunen pasatzen du askok, trikitixa doi-
nuan, hango bordetako janaz edo bakoi-
tzak eramandako bazkariaz gozatuz.

Erromeriak noiztik egiten diren ze-
hatz ez badago ere, urte asko dira Zela-
tungo lepoan, jai giroan, inguruko he-
rrietako jendea elkartzen dela. 

Eguraldi iragarpena ez da ona igande-
rako, irailaren 30erako, baina aurtengo
azkena izanik, erromeriarik ez dela falta-
ko jakinarazi dute. Zelatunen aritzen
dira batzuk dantzan; egunpasa besteak.
Euria eginez gero, trikitixa doinuak txa-
bola barrura eramango dituzte.

Kupela taldea arituko da azken igan-
dean goiz eta arratsalde. 11:30ean hasiko
dute saioa eta bazkal orduan, 14:00etan,
atsedena egin ondoren, 16:00etatik
18:00etara jarriko dute dantzarako gi-
roa. Mendizale eta erromeria-zale aia-
rrentzat zein ingurukoentzat hitzordu
berezia izango da igandean Ernion.

Urte asko Erniora
Mendia inguratzen duten zortzi udale-
rrietako –Aia tarteko– herritarrek Er-
niozaleak elkartea osatu zuten 1997an,
tontorrean dagoen gurutze handiaren
50. urteurrenean. Izan ere, jende askok
du Ernio tontorrera igotzeko ohitura,
batik bat iraileko igandetan, baina urte
osoan izaten da joan-etorria.

Aia Ernio mendiaren magalean ego-
nik, herritarrek betidanik izan dute ha-
rako joera; mendira joateko irteera bere-
zirik antolatu ez arren, Ernio gailurrera
eta Zelatunera iraileko iganderen bate-
an zein bestean joan izan denak, aurten
ere, aiarren batekin topo egin duela esan
digu Isidro Lertxundi mendizale aia-
rrak; txaboletako arduradun batek ere
iritzi bera du.  

Zelatunen bi txabola daude eta txabo-
lazaleak dira, hain zuzen ere, iraileko
erromeriak antolatzen aritzen direnak.
Aurten, iraileko aurreko hiru igandetan
eguraldi ona egin duenez, jende asko ani-
matu dela esan digute. 

Kupela taldea arituko da
igandean Ernioko azken
erromeria alaitzen

Txabolen inguruko zelaietan elkartzen dira mendizaleak. eTx kUlTUr elkArTeA

Ernio magalean, Zelatunen, dauden txaboletako arduradunek
antolatzen dituzte iraileko erromeriak. Mendia inguratzen duten
zortzi herrietatik, jende asko joaten da, baita aiatik ere.

lAbuR

Turismoa
Iturraran eta Agorregira bisitak
Udan Aiako turismo eskaintza ezagune-

nak arrakastatsuak izan dira aurten. Uz-

tailean eta abuztuan Iturraranera 3.192

bisitari joan dira, Agorregiko burdinola

eta errotara 3.858 eta txangoetan 949

lagunek hartu dute parte. Aurten, gaine-

ra, lehen aldiz, egun jakinetan, erlategira

bisitak antolatu dituzte eta 949 horieta-

tik 651 izan dira han. Gustura daude, be-

raz, Arreta Pagoetakoak, iaz baino 1.856

bisitari gehiago hartu baitituzte.

Ikastaroak
Goiz Argin eskulanak
Helduentzako eskulan ikastaroak izan-

go dira Goiz Argi aretoan urriaren 2an

hasita. Astearteetan hari lanak egiteko

aukera egongo da eta ostegunetan bes-

telako teknika eta materialekin jardungo

dira: egurrez, metalez, eskaiolaz, oiha-

lez… egingo dituzte eskulanak. Saioak

15:00etatik 18:00etara bitartean izango

dira. Ikastaro bakoitzak 50 euro balio du

eta ordainketa bi zatitan egin daiteke. Gi-

puzkoako kutxan –2101 0027 31 000

4156055 zenbakian diru-sarrera egin eta

udaletxean ordain-agiria aurkeztuz egin

beharko da izen-ematea.
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Krisia dela-eta

G
ure herria oso egokia da kri-
si garaian bizi izateko. He-
rritar gehienek baratzea
dute edo soroa daukan la-
gun bat ezagutzen dute.

Abereak ditu edo ezagunak dauzka abe-
reekin. Horrek esan nahi du era merke
batean janaria lortzeko bidea dugula.
Ohitura batzuk aldatu beharko ditugula,
ezin da ukatu.

Oporrak ditugunean posible da kan-
pora joateko aukerarik ez izatea , baina
ez da beharrezkoa oso urrutira joatea
ondo pasatzeko.Arropa gutxiago eroste-
ko aukera izango dugu; baina azkenaldi
honetan, hileko egun bakoitzean arropa
ezberdina janzteko modua egoten da
gure armarioetan, eta horrek esan nahi
du biluzik ez garela joango.

ri eustea garrantzitsua izaten da, eta ho-
rrek kezkatzen nau. Azkenaldian jendea
haserre ikusten dudalako. Ezinezkoa da
denon gustura egitea, baina errespetua
ez da galdu behar, nahiz eta gure iritzi
berdinekoa ez izan.

Kooperatiba non kokatu erabakitzeak
sortzen ditu arazo hauek. Plazan geldi-
tzearen alde nago ni, herriko giroaren-
tzat hobea delako; baina ez naiz koope-
ratibakidea. Izango banintz, ez dakit iri-
tzia bestelakoa izango litzatekeen ala ez.
Arazo larriagoak ditudanez, bazkideen
erabakia ondo irudituko zait, bozketa-
ren gehiengoa errespetatzen bada. 

Ez haserretu. Bizitza laburra da eta ez
dakigu noren beharra izango dugun
etorkizunean. Apaiz baten sermoi itxura
hartu baino lehen amaituko dut. 

Ez dugu jatetxeetan afalduko edo baz-
kalduko; etxean egin beharko ditugu.
Lagunak gonbidatuz gero, giro polita
lortu daiteke, gainera.

Etorkizuna nahiko beltz ikusten dut,
baina oso ondo ohituta geundela egia da.
Txarretik onera erraz egiten dugu, eta
onetik txarrera gehiago kostatzen zaigu.
Edozein modutan, nire ustez, oso ondo
bizi ginen eta tarte handia dugu oso gaiz-
ki bizitzera iritsi arte. Horra heldu baino
lehen buelta etorriko delakoan nago.

Garaiotan jende arteko hartu-emana-

Aiako leihoa Elena Arrillaga

Kooperatibakideen
erabakia onartuko dut,
gehiengoaren iritzia bada

aiako festetan urtero antolatu ohi dute mus txapelketa. aurten ia
50 bikote aritu ziren jokoan, eta hona hemen txapeldunak: Maria
axun eta Maria ixabel Zuloaga ahizpak. 90 urte ditu batek eta 87
besteak, beraz adinak traba baino  esperientzia ematen duen seina-
le. Pozik jantzi zuten merezitako txapela buruan dutela. Zorionak!

Txokoak eta jendea
Musean 

txapeldunak
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ARGAzKi muNdiAlA

H
ondartza denboraldia amaitu
da, oraindik, egun eguzkitsuak
aprobetxatuz, hara bisita egi-
ten duenik badagoen arren .

Itxura aldaketa izan du hondartzak
argazki hau atera zutenetik. Izan ere, ar-
gazki honetan ikusten ez den arren
Boga-Boga eta aldameneko txaleten
atzeko partean jarri ziren erretratua ate-
ratzeko prest tabernako txikienak. Etxe-
koekin batera, neskatila nafar bat ere ba-
dago beraiekin, garai hartan hondartza-
ra etortzen zena Oriora.

1970. urte inguruan ateratakoa da ar-
gazkia eta hauek agertzen dira, ezkerre-
tik eskuinera: rikardo Arrizabalaga, Sa-
grario Larrañaga, Kandelaria ramiro,
Gurutze Larrañaga, Jorge Luis Garmen-
dia,  nafarra eta Fernando Arrizabalaga. 

[ ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA: B.  LARRAñAGA]

karkara
Txoko honetan erakusteko moduko

argazki zaharren bat baldin badaukazu,

ekarri kArkArAra eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk ekarritakoa dela

jarrita.

bOGA-bOGAtiK
HONdARRetARA 
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Helburua
beteta, San
Miguel ligara
bueltan

Arraunak gora igo eta bandera gogotsu astindu zuen Aitor Carrillok Orioko estropada irabazi eta gero. kArkArA
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teStuA: iKeR GuRRutxAGA
ARGAzKiAK: KARKARA 

D
enboraldi gazi-go-
zoa izan da oriotar
askorentzat aur-
tengoa. Baina gozo-
tik askoz ere gehia-
go du gazitik baino.
KAE-1 ligan iraba-
zitako banderen

marka jarri dute, eta hemendik aurrera
ezingo da marka hori hobetu. Asko jota
berdindu egingo da. Marka bat gehiago
Orio Arraunketa Elkartearen curriculu-
merako. 

Gazitik, ordea, bitan probatu behar
izan dute lehenengo txalupako mutilek.

Uztailean lehendabizi eta abuztuan on-
doren. Bazekiten test-estropada garran-
tzitsuak zirela lurralde-txapelketak,
Kontxako estropadan sailkatu nahi ba-
zuten. Gipuzkoakoan gauzak ez ziren
nahi bezain ongi joan eta Euskadikotik
kanpora geratu ziren, Bizkaiko ontzi in-
dartsuenekin indarrak neurtzeko auke-
rarik izan gabe. Hor hasi ziren sortzen
herritarren lehenengo kezkak.

Bide luzea zuten aurretik baina. Hila-
bete eta erdi Kontxako sailkapen estro-
pada bitartean. Denbora horretan, es-
tropadak banderekin zenbatuz jarraitu
zuen Igor Makazagaren koadrilak. Biga-
rren ontzia ere txukun ari zen bitartean,
KAE-1erako uberan ziren. Neskek, or-
dea, ezin gauza bera esan.

Aliron, bandera da Orion…
…eta horrela asteburua joan eta astebu-
rua etorri. Baina herritarrek ez zuten le-
henengo mailako banderekin adinako
irrikarik erakusten. Ezta arraunlariek
ere. Plazan ez zen halako pilaketarik iza-
ten eta Udaletxeko balkoian ez ziren
arraunlari denak elkartzen ongietorrie-
tan. Herritarrek gehiago nahi zuten, eta
arraunlariek zer esanik ez. Banderak ira-
baztearekin gustura ziren, jakina, baina
abuztuaren bukaeran hasten zen haien
benetako erronka, eta, bitartean, umil-
umil, lanean gogor jarraitzen zuten. Hiz-
ketarako garaian ere ez zuten hitz bat
bestea baino ozenago esaten, serio ager-
tzen ziren estropada kontuetaz hitz egi-
terakoan. Zailena bidean zegoen.

urte hasieratik jomuga garbi markatu zuten zuzendaritzak eta talde
teknikoak. Oriok 2013an San Miguel ligan behar zuen, eta hala izango da.
Estropadaz estropada lana beltz eginda, Portugaleten lortu zuten helburua
gauzatzea. dagokion tokira itzuli da txalupa horia.

Bandera guztiak astindu zituzten KAE-1 ligako azken estropada eta gero. kArkArA

Atsekabetuta atera ziren Donostiako uretatik Kontxako sailkapen estropada eta gero. kArkArA

eRRepORtAjeA
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Iraila izango zen…
… arraunlariek begiz jota zuten hilabe-
tea. Batetik, Kontxako estropadak zeto-
zelako. Bestetik, KAE-2ko ontziak pla-
yoff-a jokatuko zuelako. Eta, azkenik,
San Miguel ligara igotzerako kanporake-
tak ere segituan zirelako.

Iraileko atarian, ordea, zita garrantzi-
tsuena abuztuaren 30ean zuten bai nes-
kek, baita mutilek ere. Neskek lehenen-
goz Kontxan sartzeko irrika berezia zu-
ten, baina ezin izan zuten lortu. Han
bukatu zuten beren denboraldi ofiziala.
Mutilek, bestalde, beren erronka nagu-
sia zuten Donostiako estropadan jarrita.
Han lortutako emaitzak lasaitasuna
emango zien San Miguel ligara igotzeko
garaian. 

Eta emaitza ona izan zen. Agian ez
haiek nahi zuten bezain ona, ezin izan
zutelako sailkatu, baina TKEko ontzi as-
koren pare ibili ziren, Igor Makazaga
bera tosta hautsita zela eta itsaso handia-
rekin. Playoffera begira itxura bikaina
eman zuten oriotarrek.

Gipuzkoako azken paladak
Pasaiako uretan elkartu ziren Castro,
Orio eta San Pedro. Elkarren aurka lagu-
narteko bi luzetako bi estropada egin zi-
tuzten, indarrak neurtu eta Bermeo eta
Portugaleteko estropadak prestatzeko.

San Pedrok eta Castrok itxura ona
emanda bukatu nahi zuten 2012ko San
Miguel liga, ahal zela gertuko traineruak
–San Juan eta Astillero– mendean har-
tuta. Oriok, bestalde, parean jarrita
neurtu nahi zituen indarrak TKE ligako
ontziekin.

Bi estropadetan Oriok egin zuen den-
borarik onena, eta, berriz ere zapore go-
zoa ahoan, azken bi egun erabakigarrie-
tarako prest ziren mutilak.

Playoffean nagusi
Bi estropada egun. Bata itsasoan, bestea
errioan. Bi eremu konplikatu. Korronte-
en eraginak kaleen zozketan gauzak asko
zaildu ditzaketen eremuak, alajaina. Ho-
rrek sortzen zuen kezka nagusia Orioko
koadrilarengan. Uretan zalantza guztiak
uxatu zituzten  tarte handiarekin iraba-
zita. Lan erditan, traineru erdia aurretik
ziren, San Miguel ligara igotzeko bidean. 

Igandean Oriotik jende asko joan zen
Portugaletera babesa ematera. Arraun-
lariek, hutsik egin gabe, bigarren jardu-
naldia ere irabazi egin zuten, hori lortzea
zaila izaten den Ibaizabalgo uretan. Es-
tropada bukatu, trainerua jaso eta Orio-
ra. Bazkaritan hasitako ospakizunak,
plazan izan zuen segida. Plaza hori-hori
eta jendez lepo. Arraunlari denak festan.
Egun handietan bezala. Orio dagokion
tokian,  San Miguel ligan, da berriz.

bANdeRA deNAK etxeRA

KAE-1 ligako estropada guztietan garaile Orio

Marka. kAe-1 ligaren historian  orio izan da denboraldi bereko bandera guztiak irabazi di-

tuen lehen elkartea; lehena eta bakarra. ekainetik abuztura jokatutako hamabi estropadak

irabazi dituzte. Baina, hori nahikoa ez, eta tarte handiarekin irabazi dituzte lehiak. Bitan baino

ez dute izan 10 segundotik beherako aldera bigarrena: orion eta Zarautzen.

Igor Makazagak entrenatzaile karguan jarraitzea da zuzendaritzaren lehentasuna. kArkArA

Indar betean aritu ziren Orioko estropadan, estu hartu baitzuen Mirotza Santurtzik. kArkArA

Non eta noiz Orioren denbora Bigarren 2.aren denbora

Elantxobe, ekainak 24 19:46, 83 Elantxobe 20:08,62

Santurtzi, uztailak 8 19:52,06 Santurtzi 20:13,03

Donostia, uztailak 14 21:46,12 Elantxobe 21:59,44

Camargo, uztailak 21 20:19,57 Santurtzi 20:38,26

Getaria, uztailak 28 20:41,46 Lekittarra 20:57,34

Lekeitio, uztailak 29 20:02,48 Santurtzi 20:13,49

Orio, abuztuak 4 20:41,51 Santurtzi 20:51,31

Ondarroa, abuztuak 11 20:54,92 Santurtzi 21:15,31

Hondarribia, abuztuak 12 20:04,70 Santurtzi 20:15,96

Zarautz, abuztuak 15 20:29,87 Santurtzi 20:34,86

Bilbo, abuztuak 19 20:03,82 Getaria 20:13,84

Santoña, abutzuak 25 19:37,32 Donostiarra 20:03,72
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Ia ziaboga guztiak aurrena hartu ditu Mirotzak aurten. kArkArA

Elkarte bat baino gehiago

B
eti esan izan da Orio arraun-
ketaren munduan Espainia-
ko futbol talde baten pare-
koa dela, bien palmaresari
erreparatuta. Neuk, pertso-

nalki, nahiago dut Kataluniako beste ba-
tekin parekatzea. Batak, real Madrilek,
badu futbolean historikoki garaipen ze-
rrenda azpimarragarria; baina, bere jo-
kalari, entrenatzaile eta agintarien izae-
ra españolaaparte utzita, elkartearen
jarduera futbola da, nagusiki. Bartzelo-
nak, berriz, kirol-espezialitate ugaritan
nagusi izateaz gainera, badu, izan, bere-
zia eta bakarra egiten duen filosofia eta
nortasuna, eta horiekin nahi nuke pare-
katu gure elkartea –arraunlari eta gaine-
rako kideen portaera, harrobiarekiko
lana, modalitate guztietan aritzea…–

Oriok, zalantzarik gabe, tostako
arraunketan palmaresik onena du. Bai-
na, ezin ahaztu, modalitate olinpikoan
ere Euskal Herrian eta espainiar esta-
tuan Orioko Arraunketa Elkartearen ga-
raipen zerrenda aparta dela; esate bate-
rako, gogoan dugu zortzikoak 1994tik
2005era Estatuko Txapelketetan ja-
rraian irabazi zituen bederatzi –9!–ga-
raipen. Tostako arraunketari dagokio-
nez, bukaezina litzateke kontatzea zen-
bat bandera eta trofeo ekarri dituzten
agilutxoek: Kontxako 31 bandera, Za-
rauzko 11 Ikurrina, El Corte Ingles-eko
10 bandera…

tsizio urteaizan dela; edo hala espero
dugu, behintzat, hurrengo urteetan

berriz ere gorzntz egingo dugula-
koan.  Orio B eta nesken traine-
ruen gainean hitz egitean, be-
rriz, itxaropena da burura dator-

kigun hitza. Nesken artean
aurpegi berriak ikusi ditugu aur-

ten; gazteak ere badatoz atzetik, eta be-
launaldi-aldaketa ziurtatuta dago. Ema-
kumeen ligan maila izugarria dago, eta
dagoeneko neskek mutilen antzera
prestatu beharra daukate.

Azkenik, eta hoberena bukaerarako
uzteko asmo argiarekin, mutilen B trai-
neruen denboraldi bikaina aipatu beha-
rrean nago. Beste taldeetako A traine-
ruen aurretik ibili dira gure gazteak, eta
beste elkarte handien B traineruen aur-
ka ere lehiatu dira. Esaterako, bukatzear
den iraila honetan bertan, ikustekoa
izan zen hondarribiarren aurpegia, he-
rrian bertan gure B traineruak beren B
traineruari 40 segundo atera zizkione-
an. Bestalde, ligan bigarren geratu den
Trintxerpeko presidentearen harridura
nabaria zen, haiek egin duten lana egin-
da gero, talde bateko B traineru batek
irabazi izana; benetan harrigarria eta
txalogarria iruditu baitzitzaion. Izan
ere, oriotarrok, harrotasunez esan deza-
kegu, ozen eta garbi, Orio elkarte bat bai-
no askoz ere gehiago dela. 

Aupa Orio!

Uda honetako arraunketa denboral-
dian gure estropalariek erronka la-
tza zuten. Oso gogorra izan zen
oriotarrentzat –tristea eta min-
garria, izan ere–aurreko denbo-
raldian TKE Ligatik kanpo gera-
tzea, eta, bigarren mailara jais-
tea. Aurten nahi eta nahi ez berriz
ere aurreneko mailara itzultzea zen
helburua; derrigorrean bete beharreko
helburua. Eta baita lortu ere! Gainera,
modu izugarrian egin zuten igoera gure
mutilek. Inork –ez Kaikuk, ez Astille-
rok…–lortu gabeko marka jarri zuten,
Ligako estropada guztiak irabazita. Pena
guztiok gogoan ditugun estropada era-
bakigarri bitan ez asmatu izana, baina
beste lehiaketan, beste maila batean, ari-
tzeak duen arriskua da hori. Zalantzarik
gabe, datorren urteko udan, onenen pa-
rean jarrita, Mirotza punta-puntan, Kai-
ku, Hondarribia eta abarrekin borrokan
ikusteko aukera izango dugu.

Joan den denboraldian aulki mugiko-
rreko espezialitatean, esan daiteke tran-

Manu Etxeberria. Arraunzalea

Oriotarrok, harrotasunez
esan dezakegu, ozen eta
garbi, Orio elkarte bat
baino askoz ere gehiago
dela

2.aren denbora

20:08,62

20:13,03

21:59,44

20:38,26

20:57,34

20:13,49

20:51,31

21:15,31

20:15,96

20:34,86

20:13,84

20:03,72
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iRitziA

‘Uatsap’ erregosiak

A
bioi bateko mahai ziztrin
batean hasi naiz idazten
gaurko zutabea. Lasai, ez
nago eta paper zuria aurre-
an eta gonbitoen poltsa-

txoak noiz inspiratuko zain. Aspalditik
dut gaia aukeratua. Andereño Nekanek
ikastola garaian bidaltzen zizkigun com-
positionhaietako bat balitz Nola aldatu
dute teknologia berriek gizakiaren joka-
bidea?izango litzateke. Garbiñeren hiz-
kera pipertura ekarriaz: azken boladan
internet, mugikor eta kristo guzti horien
aitzakiatan jendeak egiten eta zeharo er-
negatzen nautenen zerrenda.

Frankismo garaian, eskoletan, Educa-
ción y Urbanismoizeneko ikasgaia iza-
ten zuten. Ama Marilok ikasi zituen ber-
tako legeak, eta baita saiatu ere haiek
guri erakusten. Nik ez nituen ulertzen
lege txoro haiek. Desfasatuak iruditzen
zitzaizkidan erabat. Ondo kosta zitzai-
dan tenedorea hiru behatzekin nola hel-
du behar zen ikastea!

Eta orain berriz edukazio horren ize-

kin hitz egiten ari zenak? Zergatik daude
beti mugikorrak mahai gainean? Gose

al dira? Zergatik ote da uatsapa
braba razio bat zurekin jaten ari
dena baino garrantzitsuago?
Errespetu piska bat brabekiko,
mesedez!

Txispaz armaturik nago hegaz-
kineko eserlekuan dagoenerako,

nire brabotasunak turbulentziak sor-
tzeraino. Mahaitxoa jaso behar izan dut,
eta gauerako utzi idatziaren errematea.
International Herald Tribunehartu dut
denbora pasarako, eta azaleko berriak
guztiz beldurtu nau. Interneteko enpre-
sek sortzen duten kutsaduraz ari da.
Guk idazten ditugun mezu elektroniko,
uatsap eta txioak gorde ahal izateko
energia kantitate itzela behar dela dio,
datu zentroak hoztu ahal izateko ener-
gia. Bat-batean nire burua irudikatu dut
edukazioaren izenean mendeku gosez
hozte sistema guztiak jo eta txikitzen.
Zuen uatsap txepel horiek guztiak egos-
ten ikusten ditut oraintxe bertan!

nean bat baino gehiagori egingo nioke
tenedorearekin zizta! Orain, ni naiz
teknologia berrien harira edukazio
legeak berridaztea eskatzen due-
na. Uhinezko erlazioek fisikoei
gaina hartzen baitiote eta ho-
rrek izugarri amorratzen nau.

Pertsona batekin hitz egiten ari
bazara eta mugikorra kantari hasten
bazaio, bi segundo baino lehenago tele-
fonoa erantzun egiten du hark. Ixildu
eta beste aldera begira jartzen naiz ho-
rrelakoetan. Lotsaturik, bestearen hiz-
ketaldi pribatuan muturra sartzeagatik.
Zergatik ote du lehentasuna telefono
atzean dagoenak eta ez ordurako zure-

moila bazterretik Garbiñe Manterola.

Zergatik ote du
lehentasuna telefono
atzean dagoenak eta ez
ordurako zurekin hitz
egiten ari zenak?
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iRitziA

Subiranotasuna kolokan

I
railaren 11ko Diada egunean azala oilo
ipurditan jarri zitzaidan Kataluniako
TV3 telebista katearen webgunean
adin desberdinetako kataluniarrek ste-
lada-rekin –Kataluniatako indepen-

dentzia aldarrikatzen duen bandera–in-inde-
independenciaoihuka Bartzelonako kaleak
hartu zituztela ikusi nuenean. Alderdikeria
alde batera utzita, euren herria, hizkuntza,
izaera eta kultura aldarrikatzeko grina eta
nahia nabaritzen zen bertan bildu ziren herri-
tarren begietan.  

Catalunya, nou estat d'Europalelopean mi-
lioi eta erdi lagun bildu ziren Bartzelonako ka-
leetan; 7,5 milioi biztanle dituen herrialde ba-
tean 1,5 milioi pertsona kalera atera eta euren
nahia aldarrikatzea oso garrantzitsua izan da;
historia egin duen manifestazioa inolaz ere. 

Dena dela, politikarien hika-mika eta azpi-
jokoen gainetik nahikoa daesan eta Katalu-
niako herriak hitza hartu bazuen ere, harritu-
ta geratu nintzen Espainiako politikariek
eman zuten erantzunarekin. Nola da posible
kataluniarren %20a modu baketsuan kalera
atera eta Espainiako politikariek entzungor

egitea? Jakin badakit, ez dela horrelakorik
gertatzen den lehen aldia, Euskal Herrian
ederki ezagutzen baitugu Espainiako gober-
nu desberdinek euren nazio eredutik alden-
tzen den ideologia eta pentsamoldeen aurka
hartu izan duten jarrera. Baina, irailaren 11ko
manifestazioaren aurrean Espainiako alderdi
konstituzionalistek ezin izan dute terroris-
moa aitzakia moduan jarri; ezta manisfesta-
zioan zehar gertaturiko istiluak ere, ez baitzen
horrelakorik izan. 

Mundu osoko komunikabideak Katalunian
lehertu den independentzia nahia albistegi,
editorial, iritzi artikulu eta erreportajeetan
hizpide duten bitartean, Espainiako politika-
riek beste aldera begiratu dute; milioi eta erdi
lagun bildu zituen manifestazioa anekdotikoa
izan zela esatera iritsi dira zenbait, eta bertan
ez ziren kataluniarrak zeudenak baino gehia-
go zirela esanez, gutxietsi egin du aldarrikape-
na PPC-k. Diadako manifestazioaren inguru-
ko albistea, esaterako, irailaren 11ko TVEko
iluntzeko albistegietan eman zuten bosgarren
albistea izan zen. Hitz gutxitan esanda, lotsa-
garria! 

Historikoa izan zen manifestazioaren au-
rrean Espainiako politikariek izan duten
erreakzioa ikusita, galdera batzuk datozkit
gogora. Espainiako herriak subiranotasunik
ba al du? Ala itxurazko demokrazia batean
bizi gara? Zein momentutan ahaztu zaie poli-
tikariei herritarren ordezkariak direla, eta he-
rritarrok aukeratu ditugulako dutela herrial-
dea zuzentzeko boterea?

Herritarren subiranotasuna etengabe kolo-
kan dagoela dirudi, herria entzuten ez duten
politikariek euren boterea ez galtzeagatik, he-
rritarren hitzari muzin egin eta aldaketak oz-
topatzen dituztelako. 

Ezinezkoa da antzinako politika eta pentsa-
moldeetan oinarrituta, etorkizunari aurre
egitea; ez dugu gauzak aldatzeko beldurrik
izan behar, garai berrietara moldatzen diren
gizarteak baitira etorkizuneko erronkak be-
har bezala jorratu eta denen ongizatea berma-
tzen dutenak.

Adarretatik helduta Aiora Larrañaga. Kazetaria

Espainiako herriak
subiranotasunik ba al du? Ala
itxurazko demokrazia batean
bizi gara? Zein momentutan
ahaztu zaie politikariei
herritarren ordezkariak
direla, eta herritarrok
aukeratu ditugulako dutela
herrialdea zuzentzeko
boterea?

A
urreko asteburuan,
Elgoibarren 15 urte-
ko neska bat bortxatu

zuten. Gertaera guztiz naz-
kagarria eta salagarria inon-
dik inora.

Baina halako egoera baten
aurrean gauza asko etortzen
zaizkit burura. Eta aldez au-
rretik argi eta garbi utzi nahi
dut bortxatzailea dela beti
errudun halako egoera baten
aurrean. Baina, noan azaltze-
ra nire gogoeta. Izan ere, El-
goibarren gertatu den kasu
hori, Orion edo Zarautzen
ere gerta zitekeen.

Ez naiz parrandazale su-
tsua, eta gauez festara irteten
naizenetan inguruari asko
erreparatzen diot. Azken bo-
ladan, esaterako, harrituta
nago gazteenen artean kon-
tsumitzen den alkohol gehie-
na alkohol gogorra dela ikusi-
ta. Gero, halako koadroak
ikusten dira: politagoa dago-
elakoan gona motza dara-
man neska lurrean botata
guztia agerian, hari begira
mutil inuzente bat gaur de-
balde joko diatesanaz, neska
haren lagunak bestaldera be-
gira… Eta ziur, pentsamendu
onik ez zuenen bat inguruan
izango zela. 

Parrandan desfasatzearen
alde nago, bakoitzak nahi
duen moduan janztearen
alde, adierazpen askatasuna-
ren alde… Baina, kontzien-
tzia uste baino azkarrago gal-
tzen da, eta, tamalez, salatu
gabeko kasu asko daude. 

Nire honetan
Iker Gurrutxaga

Serio jarri
gaitezen
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inkesta
ematen al dugu behar adina odolik?

Hiru hilabetean behin egiten du Odol Emaileen Elkarteak odol-ateratzea Orion. Herritar
asko joaten den arren, oraindik 30etik gora oriotar falta dira eskaera asetzeko.

“Odol-emaile
gazteen beharra
dago batez ere”

O
rion orain dela 40 urte hasi gi-
nen odola ateratzen, falta zelako,
beste herri txikietan ere jendea

elkartzen hasia zela ikusita. Guk ere zer-
bait egin behar genuela pentsatu eta

rrira joan direlako eta txertoak hartu di-
tuztelako ezin izaten dute odola eman.
Adin batetik aurrera, berriz, gaixotasu-
nak hartzen dira, eta, tratamenduan
egonez gero, ez dago odola ematerik. 

Badira oriotarrak izan arren, uniber-
tsitatean ematen dutenak, edo, Donos-
tiara joaten direnak, han zain egon gabe
berehala ateratzen dietelako odola.

Kristina Atorrasagasti
orioko odol emaileen elkarteko arduraduna

hiru-lau lagun hasi ginen. Gaur egun,
haietatik nik neuk bakarrik jarraitzen
dut, etxekoen laguntzarekin.

Jendea oso gustura etortzen da, baina,
hala ere, emaileak falta dira. Herri ba-
koitzeko biztanleriaren araberako odol-
emaile kopurua eskatzen da, eta, Orion,
40 inguru falta dira oraindik ere. Gazte-
en beharra sumatzen dugu batez ere,
nahiz eta baden talde bat txintxo etor-
tzen dena. Gazteek batzutan piercing-ak
edo tatuajeak egin berri daudelako, atze-

“Odola ospitaletan
egunero behar den
zerbait da”

e
maile asko guraso, anai-arreba
edo lagunek animatuta  etortzen
da. Gertuko bat odol beharrean

izanagatik etortzen direnak ere badira;
gertatuak zer pentsatua eman dielako

ere, gizonezkoek urtean lau aldiz eman
dezakete odola; emakumeek, hirutan. 

Askori beldurrak edo ezjakintasunak
eragozten die etortzea, baina behin pro-
batuta, konturatzen dira ez dela horren
zaila; hortik, batzuk berriz etortzen dira.
Odola ospitaletan egunero –larrialdie-
tan nahiz gaixoentzat–behar den zer-
bait dela esan nahi nieke herritarrei. 

Mertxe Ruiz de Gauna
Sendagilea

datoz. Herrian kartelak ikusita ere etor-
tzen da jendea. Hala ere, oraindik herri-
tarren artean ohitura sortzea falta da.
Ohiko odol emailea, maiz etortzen dena,
oso heldua da; gazteei lehen aldiz etor-
tzea kosta egiten zaie, eta, baita ondoren
errepikatzea ere; baina badira behin bai-
no gehiagotan etorritakoak.

Orion hiru hilabetean behin egiten da
odol-ateratzea eta badira, osasun edo
lan arazoren bat izan ezean, urteko hi-
tzordu guztietara etortzen direnak. Izan

“Odola ematen dut
denon eginbeharra
dela uste dudalako”

O
dola emateko aukera eta beharra
zegoela aipatu zigun Kristina
Atorrasagastik  egun batean, eta,

beraz, etorri egin ginen, koadrilan. Bada
urtebete edo hasi ginela, eta, ordutik hi-

ematen dugu odola . Gainera, hamar mi-
nutuko kontua baino ez denez, ez zaigu
ezertxo ere kostatzen. 

Hasieran, kalean kartelak ikusi eta
egin behar genukeela pentsatu arren,
erreparoa ematen du; baina behin pro-
batuz gero, ziztada txiki bat baino ez dela
ikusten da; horregatik, jendea odola
ematera animatu nahiko nuke.

Xabier Ibarguren
odol emailea

tzordua dagoen bakoitzean etortzen
gara anbulatoriora. Adi egoten gara egu-
na noiz etorriko, eta, elkartetik ere abi-
sua pasatzen digute, gainera. 

Lagun batzuk hasi ginen etortzen, eta,
gerora, guk ere ingurukoak animatu di-
tugu odola ematera.

Gustura egiten dugun zerbait da, eta,
norbaiten onurarako dela jakinda, are
gusturago. Bestalde, ahal den neurrian
besteei laguntzea denok egin behar du-
gun zerbait dela iruditzen zaigulako

“Kontzientzia falta
edo nagikeriagatik
ez naiz joaten”

N
i ez naiz odol emailea. Anemia
puntu bat daukat eta nik neuk
analisiak egin behar izaten ditut

odola nola daukadan ikusteko; hortaz, ez
dut sekula pentsatu odola ematera joa-

behintzat, ez dira odol-emaileak, eta, be-
harbada, nagikeriagatik edo kontzien-
tzia faltagatik ez gara joaten. Odola be-
har duen norbait gertu izanez gero, or-
duan konturatuko nintzateke benetan
zein beharrezkoa den, baina zorionez
oraingoz ez zait horrelakorik tokatu.

Beharbada hurrengorako kontuan
izango dut eta joango naiz.

Olatz Garrido
Herritarra

tea. Lasemia ere badaukat eta beti irudi-
tu izan zait nire odola ez dela beste ba-
tentzat baliagarria izango, beharra edu-
ki arren.

Hala ere balio duela esango balidate,
ez nuke arazorik izango odola emateko,
beldurrik behintzat ez dut horretarako-
eta. Denok egin behar genukeen zerbait
dela uste dut, eta, seme-alabak ditugu-
nok kontzientziatuago egon behar ge-
nuke, gainera.

Lagun eta senideak, nik dakidala
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O
rain dela denbora
asko Orioko hondar-
tzara oriotar asko joa-

ten zen, baita kanpokoak ere.
Kontua da ondo egokitua ze-
goela; esaterako, hondarra
oso garbia zegoen eta marea-
ren joan-etorrien ondorioz,
asko berritzen zen.

Baina orain zer? Jende
asko ez da ia joan ere egiten
hondartzara; izan ere, gaur

egungo hondarra
oso zikina dago.
Eta uretara sar-
tzerakoan zulo
ikaragarria

dago! 
Egoera horreta-

raino iristeko bi eragile nagu-
si topatzen ditugu: eskoilera
eta draga. Azken horrek Oria
ibaiaren bokalean  hondarra
hartzen du; ondorioz sakone-
ra handiagoa du eta horrega-
tik olatuak ur ertzean leher-
tzen dira.

Hori guztia esanda, bi au-
kera ikusten ditut egoera ho-
betzeko: eskoilera handia
moldatzea, eta hondarra
ibaiaren bukaeran ez draga-
tzea.

ikasleak idazle
Mikel Orbañanos

Orioko
hondartza

Bi aukera ikusten
ditut hondartzaren
egoera hobetzeko:
eskoilera handia
moldatzea, eta
hondarra ibaiaren
bukaeran ez
dragatzea

Elkar argitaletxearekin kaleratu du Etxeberriak eleberria. kArkArA

Luciaren atalak, bestalde,  bi-
garren pertsonan kontatuta
daude, eta  bere ahizparekin
dituen harremanen berri
emango dute batik bat. Naroa
medikuaren ataletan, berriz,
adineko emakume bat zain-
tzeko egiten dituen bisitak
ageri dira, eta honek alabare-
kin dituen harreman liskar-
tsuak. Hiru lagunen istorioek
bat egingo dute azkenean.

Hiru ‘lagun’ triangelu arin
baten erpinek harrapatuta

H
iru lagunen istorio-
ak liburu bakarre-
an. Agian ez da era-
bat egokia, ordea,

hiru direlako pertsonaia na-
gusiak, baina gehiago horien
bueltan ageri direnak.

Hiru pertsonaia. Hiru hi-
tzetan adierazteko komedia
erromantiko korapilatsu
–edo korapilatu, ulertzeko
erraza baita– honen ardatza:
Mikel, Naroa eta Lucia. Hiru-
rak korapilo batean elkartzen
diren arren, hori da, hain zu-
zen ere, irakurlea harrapa-
tzen duena, kapitulu batetik
bestera gogo biziz, kontuak
irakurtzeko grina piztuta ibi-
laraziko duena. Hiruren isto-
rioak elkar trukatuz irakur
daitezke edo pertsonaia ba-
koitzaren kapituluak  banan-
banan, hirurenak osatu arte.
Aukeran, erakargarriagoa
triangeluaren hiru erpinek
bat egin arte tartekatuta ira-
kurtzea.

Izan ere, triangelua osa-
tzen dute hirurek. Mikel eta
Naroa bikotea dira. Naroak
joaterik ez duen ezkontza ba-
tean, gizonak Lucia ezagutu-
ko du, eta harekin gau bateko
harremana izango. Mikeli da-
gozkion kapituluek, gertaka-
rien oinarrizko kontaketa
egingo dute lehen pertsonan.

Istorioa, oro har, arina da,
baita estiloa ere. Liburua  ira-
kurtzen den azkartasun bera-
rekin askatzen da korapiloa;
azkarregi agian, behar lukeen
garrantzia eman gabe.Hala
ere, liburu gustagarria da
udako beroak arintzeko zein
udazkeneko euri arinetik ba-
bestuz irakurtzeko.

[ IRATI AGIRREAZALdEGI ]

Kritika
Udazkeneko
lorea
Xabier Etxeberria. elkar. 2012.
Bakarkako bigarren eleberria.
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Hurrengo galdera

Zenbat farola daude Eusko
Gudari kalean?

erantzun ezazu www.karkara.com webgunean
eta emaitza 324. karkaran argataratuko dugu.?

Aiora, arreba txikia
aiora Palau Martinez udarekin batera jaio zen donos-
tian, ekainaren 21ean, hain zuzen ere. Marijo eta Jose,
bere gurasoak, eta batez ere argazkian arreba besotan
duela agertzen den  anaia axel, oso pozik daude bere
etorrerarekin.  Laurak familian elkar zainduz ongi pasa-
tu dute udan eta hala egingo dute aurrerantzean ere.
Ongi etorri aiora eta zorionak familia!

zO RiONAK!››

OSpAKizuNA››

L
urraldebus zerbitzuak
zorionak edo esker
onak merezi ditu irai-

laren hasieratik egokitutako
autobusen ordutegia abian
jarri duelako. 

Aldaketak, goizeko eta
eguerdiko zerbitzuetan egin
ditu. Batik bat azpimarratze-
koak dira goiz erdian Zarau-
tzera jaisteko autobus bat
gehiago jarri izana,  eta
eguerdian, Zarauztik Aiara,
ordura arte 16:40ean,  igo-

tzen zen autobusa 15:45era
aurreratzea. Horrela, beste-
ak beste, batxilergoko ikasle-
ei zerbitzu hobea emango
die, eskolatik atera bezain
pronto etxerako bidean jar-
tzeko aukera izango baitute.

Gainera, Landabus zerbi-
tzuarekin ez bezala, aurrez
deirik egin gabe ordutegi ze-
hatzetan daude autobusak.

Ez da sarritan horrelakorik
pasatzen zoritxarrez, batez
ere Aia bezalako herri txiki-
tan; eta herritarren beharrak
asetzen saiatzeaz gain, ga-
rraio publikoa bultzatzeko
modu egokia izan daiteke. 

Aiarako
autobusei

zaborra atez ate bildu, bai ala ez?

Azken inkestaren erantzunak manilpulatu egin
direla nabaria izan denez, emaitza ez kaleratzea
erabaki dugu, ez da erreala-eta.

iNKeStA››
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Yeray Villagran Males,

Orion, irailaren 14an.

jAiOtAKOAK››

Nagore Etxaniz Usarralde

eta Garikoitz Erkizia Zabala,

Orion, irailaren 15ean.

Eugeniy Ilin eta Jose David

Rodriguez Blazquez, Orion,

irailaren 6an.

ezKONdutAKOAK››

Joxe Molinero Cuenca,

Orion, irailaren 12an. 82 urte.

Kandida Arruti Lertxundi,

Orion, irailaren 12an. 93 urte.

HildAKOAK››

eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
kArkArAn jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27

Ikasle onak topatu zituen Peter Karresek Orion.kArkArA

ikusi zuenean: hango jende-
tza, giroa eta koloreak. Euro-
pako eta munduko txapelke-
tetan egona zen , baina hala-
korik ez zuen inon ikusi.

Aurreko belaunaldiak bes-
telako ikusmoldea zuen, eta
Peterri arraro begiratzen zio-
ten. Ezkutuan entrenamen-
duak egindakorik ere ezagutu
zuen. Arraunlari gazteak bo-
rrokatu ziren zaharren au-
rreiritzien aurka, mahai gai-
nean ukabilkada joz. Orion
arrauna zen garrantzizko ia
gauza bakarra, futbolaz ere
inork ez zuen hitz egiten.

1969an Lisboan ari zen la-
nean, abuztuan Oriora zeto-
rren, nazioarteko estropada-
ra, arraunera. Caceresen is-
tripua izan zuen, handik
Oriora autoaren aurreko

Peter Karres Orion (eta ii) 

K
arres Oriora etorri
zenean, 1967an,
kirol prestakuntza
zeharo ezberdina

zen. Berak metodorik aurre-
ratuenak ezagutzen zituen,
Alemaniako selekziotik.
Orion estropada aurreko
egunetan txuleta jan eta ba-
xoerdiak edaten zituzten
arraunlariak topatu zituen,
entrenamenduak eta estro-
padak batere berotu gabe
hasten zituztenak. Txunditu-
ta geratu zen. Goitik behera
aldatu behar izan zuen lan
egiteko modua. Era berean,
zur eta lur geratu zen Kontxa-
ko estropada lehenengo aldiz

kristalik gabe etorri zen, he-
gazkin-pilotuen betaurreko-
ak jantzita, aurpegia hautsez
beteta. Estropada ondoren,
Billabonako bi neska ezagutu
zituen, Donostian alemanez
ikasten ari eta praktika nahi
zutenak. Haietako bat plaza-
ko marmitakoaren ondoren
etxera eraman zuen autoan.
Gaur egun emaztea du. Urte-
betera ezkondu ziren Orioko
elizan. Elizkizunean Benito
Lertxundi abestekoa zen, la-
guna baitzuen. Apaizak ez
zuen horretarako baimenik
eman, Benito modernoegia
omen zen. Txistulariak ere
ezin izan zuen txistua elizan
jo, eta ateak ireki zituzten zi-
mitorioko musika entzuteko.

[ IñAKI ITURAIN ]

Oroimenaren
kutxa
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“Bularreko minbizia diagnostikatzeko
ez da kirofanotik pasa behar”
Arrate Plazaola
onkologoa

Zein da gaitza aurkitzeko modu onena?

Lehenengo, mediku azterketa egitea.
Diagnosi goiztiar bat egin nahi denean
eta horrelako inongo sintomarik ez da-
goenean, berriz, mamografia behar da,
eta, batzuetan, ekografia lagungarria da.
Eta behin diagnostikatuz gero?

Ehun zatitxo bat hartu, eta patologiako
laborategira bidalita jasotzen dira emai-
tzak. Gaur egun diagnosia egiteko ez da
kirofanotik pasa behar.  Behin minbizia
dela dakigunean, proba erradiologikoa-
ren bidez jakingo dugu zein tamaina
duen eta zein tumore zehatz den. Gero,
tumorea kenduko da; 3 cm baino gehia-
go baditu, kimioterapiarekin txikituko
da aurrena,  ondoren ebakuntza egiteko.
Zein dira tratamenduen ondorioak?

Ezagunenak,  ilea erortzea, nekea eta ur-
daila nahastea. Farmazialariek lortu
dute botikek gorakorik ez eragitea, baina
ilea erortzearen aurka ez dago ezer. 

Bularreko minbizia senda daiteke?

Bai. Ez da estatistika hutsa, eta handiak
dira osatzeko aukerak,  %100 izan ez
arren. Tumore batzuk gaiztoagoak edo
handiagoak dira edo garatuago daude,
beraz, tratamendua ez da hain erraza.
Kanpainari esker, zentimetro erdi baino
ez dituzten tumoreak ikusten ari gara,
eta, horiek, ebakuntza bidez kenduz
gero, seguru asko senda litezke. Bestal-
de, tratamendu hormonalarekin kimio-
terapia beharrik ez dago. Gaitz hori ber-
tan utziz gero, hurrengo diagnosian bali-
teke 3 edo 4 zentimetro izatea, edo dena
urratuta izatea; alegia, gaitza aurrera-
tuago egotea.
Bada modurik minbizia saihesteko?

Bularreko minbizia ugariena da; ez dago
modurik gaitzari aurrea hartzeko. Gure
gorputza zaintzea eta aldaketa edo mi-
nik sumatuz gero kontsultatu eta kan-
painak egiten direnean parte hartzea.lArrAITZ ZeBerIo/GoIenA

Bularreko minbizia duten edo izan duten emakumeei laguntzea
du helburu katxalin elkarteak, eta, tumoreak atzemateko
informazioa zabaldu asmoz, Tratamendu Goiztiarra kanpainaren
berri eman du donostia onkologikoko mediku batek orion. 

iRAti AGiRReAzAldeGi

Onkologoa da Arrate Plazaola,  eta bula-
rreko minbizia ahalik eta goizen atze-
man eta tratatzea gomendatzen du. 
Zer da bularreko minbizia?

Bularreko zelula gaiztoen kontrolik ga-
beko hazkundea da. Batzuetan ez dira
bularrean  gelditzen, beso azpiko gan-
glioetara joan eta hortik pasa gabe ere
ager daitezke gorputzeko beste ataletan.
Zein dira faktore eragileak?

Ziur ez dakigu, baina badirudi emaku-
mearen hormonek zerikusia badutela.
Kanpotik hartutako estrogenopean
denbora askoan egon diren emakumeek
arrisku gehiago izan dezakete. 
Nork izan dezake  arrisku gehien?

Lehenengo emakumeek,  8 emakumetik
batek bularreko minbizia izango baitu;

gizonezkoetan,  100etik 4k. Adinari erre-
paratuta, puntu gorena 50 urtetik 69ra
bitartean dago. Horregatik  prebentzio
kanpaina tarte horretan egiten da. Bi ur-
tez behin 2 mamografia egiten dira: bata,
goitik behera bularra pixka bat zapaldu-
ta, eta, bestea, alderik alde. Zer edo zer
aurkituz gero, mamografia zabalago bat
edo ekografia bat egiten da; ondoren,
mostra bat hartzen da analisia egiteko.
Halere, badira adin tarte horretatik kan-
poko kasuak ere.  
Zein sintoma izaten dira?

Gehienetan, kozkor bat edo azala barru-
rantz tiratuta egotea, bularrean presio
pixka bat sumatzea eta, batzuetan, liki-
doa ere ateratzen da titi puntatik. Kan-
painan nabaritzen ez den tumorea an-
tzeman daiteke; erradiologikoki igar
daiteke, baina oraindik tratatu ez. 

“Zortzi emakumetik batek
bularreko minbizia izango du;
gizonezkoetan,  100etik 4k.
Adinean, puntu gorena 50
urtetik 69ra bitartean dago”

“Bularreko minbizia senda
daiteke. Emaitza ez da
estatistika hutsa, eta handiak
dira osatzeko aukerak, %100
izan ez arren”
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IRAILA
26an, Iriarte.
27an, Larrañaga.
28an, Mutiozabal.
29 eta 30ean, Etxeberria. 

URRIA
1ean, Larrañaga.
2an, Iriarte.
3an, Azaldegi.
4an, Mutiozabal.
5ean, Etxeberria.
6 eta 7an, Iriarte.
8an, Etxeberria.
9an, Larrañaga.
10ean, Mutiozabal.

Gaueko zaintza: 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

28 04:05 eta 16:21 10:00 eta 22:25

29 04:43 eta 16:58 10:39 eta 23:01

30 05:17 eta 17:32 11:14 eta 23:34

01 05:49 eta 18:05 11:48 eta _____

02 06:20 eta 18:36 00:06 eta 12:22

03 06:50 eta 19:07 00:38 eta 12:56

04 07:22 eta 19:40 01:10 eta 13:30

05 07:55 eta 20:15 01:45 eta 14:08

06 08:32 eta 20:57 02:22 eta 14:50

07 09:19 eta 21:52 03:06 eta 15:42

08 10:22 eta 23:10 04:03 eta 16:50

09 11:45 eta  _____ 05:17 eta 18:10

10 00:38 eta 13:05 06:36 eta 19:21

11 01:47 eta 14:06 07:42 eta 20:17

12 02:39 eta 14:55 08:35 eta 21:04

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
22 urteko neska LHko

ikasleei eskola partikula-

rrak emateko prest. Inge-

lesa ere bai. tf.: 627 411 164. 

22 urteko neska LH eta

DBHko ikasleei eskola

partikularrak emateko

prest. tf.: 653724570.

Neska lan bila. Errefe-

rentziekin. tf.: 697 650 519

(Marina).

Gizon gaztea esperien-

tzia eta erreferentziekin,

adinekoak zaintzeko

prest. Bestalde, ordenagai-

luak ere konpontzen

ditut. 

tf.: 659 810 396 (Danil). 

Gizon gaztea esperien-

tzia eta erreferentziekin

adinekoak zaintzeko

prest. tf.: 669 705 724

(Angel).

Emakumea adinekoak

zaintzeko prest. Ahal

bada barneko bezala. 

tf.: 674 413 970 (Jojita) eta

620 778 480 (Rosario).   

Neska haurrak edo adi-

nekoak zaindu, eta garbi-

ketak egiteko. Barneko

edo kanpoko. Esperien-

tzia eta erreferentziekin. 

tf.:  680 788 599 eta 

943 831 128.

Astebukaeretan edade-

koak zaindu edo bainatze-

ko prest. tf.: 664 834 388.

Edadetuak edo umeak

zaintzeko prest. Orduka,

etxean edo kanpoan bizi-

tzen. Esperientzia eta erre-

ferentziak. tf: 630 850 167.

Alokatzeko
Etxea emango nuke alo-

kairuan. Loft erakoa. Bara-

tze eta terrazarekin. Modu

berezian bizitzeko.750

euro.tf.: 600 301 350..

Apartamentua alokagai

Hondartza kalean. 

Logela bat. Bikote baten-

tzat aproposa. Hilean 550

euro.tf.: 663 447 266.

Etxebizitza alokagai

Eusko Gudari kalean. 

3 logela.tf.: 943 83 88 97

(Mari Karmen).

Etxebizitza  alokatzeko

Orioko erdigunean. 

tf.: 696 332 880 (Jone).

Bartzelonan, 4 logela, su-

kaldea, 2 komun eta egon-

geladun ikasleen etxebizi-

tzan gela bat alokatzen

dugu. (Molina Plaza ondo-

an).  637 111 587 (Marisa).

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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dantza saioak hastera doaz Talai Mendi Helduen dantza Taldekoen
eskutik. 18 urtetik gorako dantza zaleek fandangoa, arin-arina, mutxikoak,
larrain dantza… ikasteko aukera izango dute, baita lehendik aritzen direnek
hobetzeko ere. Urriaren 3an, 21:00etan, hasiko dira saioak eta kosta
Tailerrean egingo dituzte. dantzarako gogoa dutenek, beraz, pausoa hara
zuzendu eta doinuei jarraituz oinak mugitzeko modua izango dute.

Talai Mendikoekin dantzan

Orio
Kirolak

Urriaren 1ean Neguko 7.

dardo torneoaren hasiera,

Unar dardo taldeak antolatu-

ta. Aurrera, Blink, koasta eta

tragoxka tabernetan. 

Bingoa
Urriaren 3 tik aurrera, bingo
saioa, asteazkenero, 16:30etik
18:30era, kultur etxeko areto
nagusian.

Pintxo-txikiteoa
Ostiral arratsalde eta gaue-

tan, azaroaren bukaerara arte,
pintxo-txikiteoa. Tabernak:
Antilla, Arkaitz, Aterpe, Bor-
datxo, Gabon, Kaiua, Koasta,
Kolon Txiki, Loretxu, Salatxo,
Sarasua, Gure Txoko eta Tra-
goxka. Abenduan ez da pin-
txo-txikiteorik izango.

Ikastaroak
Ostargi eskulan taldearen

ikastaroak: jantzigintza, 
brodatuak, olio pintura edo
akrilikoa, ehoziri-lanak,
patchwork-a edo 
kakorratz-lanak. 09:30ean
edo 15:00etan. Izena emateko
Kultur Etxean Ostargik duen
lokaletik pasatu ordutegi 
horretan.

Euskara
Urriaren 10era arte, Mintza-

lagun egitasmoan izena ema-
teko epea. Euskaraz dakiten
pertsonak  euskara ikasten ari
direnekin  astean ordubetez
hitz egiteko saioak. Urola Kos-
tako AEK euskaltegietan eta
Zarauzko Udal Euskaltegian;
ikastetxeetako idazkaritze-
tan; telefonoz: 943 13 01 75
zenbakian; eta e-postaz: 
urolakosta@aek.org 
helbidean. 

Aia
Lehiaketa
Urriaren 1ean. Argazki lehia-

ketarako lanak aurkezteko
azken eguna. Kultur Etxean.

Silo-Bolak
Urriaren 9an, silo-bolen 

bilketa. Informazioa: Urkome 
(943 81 65 00) edo 
Igor (660 04 97 51).

Kirolak
Urritik maiatzera bitartean

herri kaskoko frontoia 
erabiltzeko ordu erretserba.
Hileko 10 euro eta dutxen
erabilerarekin 15 euro. 
Astelehenetik ostiralera
19:00etatik 22:00etara, ordu
eta erdiko txandetan. 
Informazioa eta izen-ematea,
Kultur Etxean, 943 13 09 24.

Musika
Urriaren 12an. Folckore tal-

dearen kontzertua eta DJ fes-

ta (DJ Lizarriturri doktorea

eta  DJ Elektropeña.

23:00etan, txalupa tabernan.

Ipuin kontalaria
Urriaren 16an. Ines Bengoa

ipuin kontalariaren saioa
umeentzat. 18:00etan, Udal
Liburutegian. 

Irteera
Urriaren 25ean, Zaharren

babeslekuak antolatuta,

Arantzazura irteera. Irteera

09:00etan, Donostia aldera-

ko autobus geltokian. sindika

jatetxean hamaiketakoa,

meza Arantzazuko basilikan

eta bazkaria Zestoako Aroze-

na jatetxean. txartel salmen-

ta: urriaren 25ean, 16:00etatik

18:00etara, Zaharren 

Babeslekuan.

AGeNdA››
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