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MARtiN RezAbAl olaso (dOinua: Hargin andaLuZarEna)

1
Baserriak ba al du
etorkizunikan?
Hori ez dadukazu
galde beharrikan,
lanik ez da itsasoan
ezta ere fabrikan,
ezin alde egingo det
utzita korrikan.

2
Baserritarra beti
ari da negarrez,
gero malkoak nahizta
kentzen ditun errez,
lana egin beharra
dauka derrigorrez,
baina oso gutxitan 
ikusten da parrez.

3
Kulo ez al du joko
Diputazioak?
Hantxe sartuta dauzkat
nire akzioak
Bilduk ematen baitu
demostrazioak,
kalmatuko ditugu
gure sesioak.
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Pertsona nagusiak 
eta estereotipoak III

Estereotipoei  buruz egiten ari naizen
gogoetei bukaera emateko, labur-labur
azken bi galderei erantzun nahi diet: Zer
eskatzen diegu hedabideei? Zer Erakun-
deei?

Hedabideei:
Kultura bakoitzak adinekoei buruzko

irudi jakin bat eraikitzen eta transmiti-
tzen du. Gure gizartean, hedabideek
–irratiak, telebistak, egunkariak–adine-
koei buruzko irudi negatiboa transmiti-
tzen dute egon diren eta oraindik dau-
den estereotipo negatiboetan oinarri-
tuz, galeraren eta ezintasunaren
ideietan jarriz arreta arreta nagusia, eta
bizitza aktiboari buruzko ikuspegia mu-
gatu eta pobretzen da modu horretan.

Guk nahiko genukeena, aldiz, gizarte-
arentzat baliagarriak diren eginkizunak
betetzeko pertsona heldu eta konpeten-
teak garela dioen irudia da.

Horretarako, gaur egun bertan, gizar-
te parte-hartzaileago, bidezkoago eta
solidarioago baten eraikuntzan, gizarte
eragile gisa jokatzen ari garen , edo ha-
siak garen, paperaren  informazioa ema-
tea gustatuko litzaiguke.

Azken batean, hedabideek adineko
pertsonei buruzko beste irudi bat sor-
tzen lagundu behar digute, egungo erre-
alitatearekin bat etorriko dena.

Erakundeei berriz zera eskatzen die-
gu:

Adineko Pertsonen Parte Hartzerako
Plan Integrala prestatzea eta aplikatzea.
Plana Eusko Jaurlaritzarekin batera
sustatu eta garatu behar da.

Adineko Pertsonen Institutua sortuz
erakundeen aitortza jasotzea,      adineko
pertsonak gizarte esparru guztietan
ahalduntzeko eta beren parte hartzea
bultzatzeko organo publiko baten bidez.

A. Campos

La Mari

Azken aldi honetan lagun berriak egin
ditut. Nire inguruan zabiltzatenek eder-
ki asko froga dezakezue hori. Horien ar-
tean nork ez ditu ezagutzen Domin edo
bere ama, izatez Jaenekoa eta bizitokiz
Alacantekoa  dena, La Mari? 

Behin eta berriz gure izate eta izaera-
ren berri jakin nahian mila eta bat galde-
ra egiten dizkit elkarrekin hitz egiten
dugun guztietan: gure hizkuntzaz, geo-
grafikoki non kokatuta gaudenaz, eta
abar luze batez. 

Aurrekoan, azken  KArKArA irakur-
tzen ari nintzela, Sukiaren Moila bazte-
rretikorrian nengoela, halaxe esan zi-

dan:  Mira ke fazil ke é, y luego disen ke no
setentié na. Será ke yastoy aprendiendo el
vajco. Mira aki dize: la independenzia de
la vagina. Este artículo ha de ser sobre la
independenzia de la muje vahca....

Barrez lehertu nintzen.
Inoiz ez bezalako arreta jarri nion Xa-

bier Sukiak idatzitakoari eta bere testu-
ko hitz guztiak emakumeok idatzi bage-
nitu bezala hartu ditut.  Independienteak
bagina,  zoriontsuagoak  izango ginateke.
Gu eta gure ondokoak.

Egizu froga, zer iruditzen? Marisa

Arruabarrena. 

Antzerkia dela-eta 

KArKArAko azken zenbakian Imanol
Urkizu eta Marijo Manterolaren iritziak
irakurri ondoren, nirea aireratzera au-
sartu naiz.

Marijo eta beste hainbatekin antzerki
tailerrean ibilia naiz, Marije Gurrutxa-
ga, Patxi Santamaría eta Iñake Irastor-
zaren zuzendaritzapean. Daukadan adi-
naren arabera, ikasi dezakedan guztia
gustuko dut, azken batean bururako
osasungarria baita. Gustuko ditudan ho-
rietako bat antzerkia da.

Baina hau dena aipatu ondoren ba-
rruan daukadan min bat azaldu nahi
nuke.

Balearen harrapaketaren oroitzapena
zela-eta, joan zen urtean kale antzerki
bat antolatu zen. Hainbat entsegu ondo-
ren zerbait antolatu zen, bai! Niretzat
ohore handia izan zen Iñake Irastorza
eta beste emakume bat –ez naiz bere ize-
naz oroitzen–Donostiatik etortzea, gi-
doia antolatu eta buru  belarri saiatzea
gu bezalako ezjakinak prestatzera.  Gu
saiatu ginen ahal genuen ondoen egiten,
baina dakienak esan dezala: zer gertatu
zen egun horretan? Goiko Kalen presta-
tzen ari ginela, gazte talde batek boiko-
teatzea pentsatu bakarrik ez, egin ere
egin zuen, kalejira antolatuz ttuntturro
eta guzti. Iñakeren lagunak hala esan zi-
dan: berriz pasatzen badira, dena bertan
behera utziko dugu. Ondorengo egune-
tan hainbat zurrumurru entzun nituen.
Gazteekin kontatu gabe prestatu zela
dena etab. Niri berdin zait gazteek, jubi-
latuek, ezkonduek edo ezkongabeek an-
tolatzea. Niri antzeztea gustatzen zait
eta kitto. Hau bizi izan ondoren antzer-
kian parte hartzeko gogoak alde egin dit
eta horrekin batera nire adina aurrera
doanez zoritxarrez bizitzako aukera bat
ere galtzeaz jakitun naiz. Josune Elortza

Lekuberrieta.  

Birziklatzeari buruz

Arraina erosterakoan plastiko-paper
gutxiago erabiltzekoOntziratu zaitez
kanpaina jarri dute martxan Udal Elkar-
teak, Orioko eta Aiako Udalek eta bi he-
rrietako arrandegiek. Primeran! 

Ontziak   –tuperwareak–plazan banatu
dituzte eta Aian ez dakit, baina Orion ez
da bat bera ere geratu sobera. Kontxo!
Korrika eta presaka joan gara denok,
opariaren bila. Birziklatzeko gogoa ika-
ragarria izango da! 

Nahi nuke, baina zaila egiten zait ba
hori sinestea; lehendik tuperrak existi-
tuko ez balira bezala! 

Batzuk erregalua beharrezko izango
dute, agian, arrandegira ontziarekin joa-
teko. Ohitura hartzeko balioko die, aka-
so. Tristea da gero hori bera norberak
bere kabuz egiteko gaitasunik edo gogo-
rik ez izatea, baina hobe orain gero edo
inoiz baino.

Beste batzuk, aldiz, makarroiak gor-
detzeko erabiliko dute Herriko Plazan
jasotako oparia. A zer pagotxa! Gauza
bat gutxiago erosteko eta gainera, maka-
rroiak ez zaizkie bigunduko oraingoan! 

Ez gaitezen beste kanpaina baten zain
egon: erabili ontziak arraina erosteko
bai, baina baita haragia, arrautzak, torlo-
juak, barazki txikiak, botikak, arkatzak...
erosi eta etxera eramateko ere. Herrita-

rra

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

KarKarak bere egiten du esku-
titzak laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak
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Euskararen erabilera bultzatzeko
Kalekozerbitzua jarri dute martxan

Kaleko Euskara Zerbitzua jarri du mar-
txan Urola Kostako Udal Elkarteak Aia,
Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaiako
Udalekin elkarlanean. Bizitza sozialeko
esparruetan euskararen erabilera bul-
tzatzea du helburu. Kalean eragin nahi
dute eta herritarren hizkuntza eskubi-
deak betearazten lagundu. Horretarako,
euskara teknikarien lanaren osagarri
izango den zerbitzua abiarazi dute kale-
ko erabileran begia jarrita. 

Jabier Zabaleta Orioko Udaleko eus-
kara teknikariak uste du Kaleko zerbi-
tzua Euskara Zerbitzua kalera ateratze-
ko eta bertan euskararen erabileran era-
giteko ahalegin bat dela. Eskualde osoan
eragingo du eta horrek dimentsio bere-
zia ematen diola ere iruditzen zaio: Us-
tez, euskararen inguruko eskualde osora-
ko egitasmoak gero eta gehiago ikusiko
ditugu. Ona litzateke horrela izatea.

Kaleko zerbitzua behar bezala eskain-
tzeko hiru langile kontratatu ditu Udal
Elkarteak: Lore Esnal, Jaione Larrarte

eta Julio Lopez. Eragin esparru berberak
landuko dituzte hiruek, beti ere, herrie-
tako egoera soziolinguistikoari egokituz:
merkataritza, kirola, aisialdia…

Merkataritza lehenengo
Lehendabizi landuko duten esparrua
zein izango den erabaki dute dagoeneko:
merkataritza. Euskararen erabilera
neurtzeko eta hobetzeko proposamenak
egitea izango da lehen lana. Orion  ostala-
ritza, merkataritza eta zerbitzuetako 30
establezimendu inguru bisitatu ditu Ju-
lio Lopezek eta harrera ona egin diotela
esan du.  Sumatu dut nahiko ohituta dau-
dela dendariak eta ordutegiak, kartelak…
badauzkatela euskaraz, beste batzuetan
ere horrelako programak izan direlako
Orion, baina interesa agertu dute.

Establezimenduetako ageriko ele-
mentuetan euskararen erabilera nor-
malizatzea helburu hartuta, zerbitzuen
katalogoa eskaini die Lopezek merkata-
riei orain artean egindako bisitetan. Ge-

rora, beste tresna eta zerbitzu batzuk ere
eskainiko dizkie: entrega-agiri, faktura,
ordainagiri... ereduak, ikastaroak eta oi-
narrizko materiala, itzulpenak egin eta
zalantzak argitzeko zerbitzua, eta diru-
laguntzei buruzko informazioa. Ondo-
ren beste eremu batzuetara zabaltzen jo-
ango da dinamizatzaileen lana. 

Aurrez aurre ez ezik www.kaleko.org
webgunea baliatuz ere eskainiko du Ka-
lekok bere zerbitzua. Han izango dira,
besteak beste,  euskararen inguruko al-
bisteak, ekitaldi eta informazioen agen-
da, merkatarientzako zerbitzuak eta es-
kaerak internetez egiteko aukera, eta
euskaraz idatzi eta lan egiteko tresnak.

Hizkuntza eskubideak
Hizkuntz eskubideen gaineko gorabe-
herak dituzten herritarrei ere, laguntza
eskainiko die Kalekok webgunearen bi-
dez. Izan ere, arduradunen esanetan,
egunerokoan nahiz eta euskaraz bizitze-
ko nahia izan, ez da beti erraza jasotzen
ditugun zerbitzu edo produktuetan edo
izaten ditugun harremanetan euskaraz
aritzea. Eta  ez da erraza  gure hizkuntz
eskubideak zaintzen etengabe aritu be-
harra. 

Dendaz denda dabil Julio Lopez Orioko merkatariei Kaleko egitasmoa aurkezten. karkara

urola Kostako herritarren hizkuntza eskubideak bizitza sozialeko
hainbat esparrutan, hala nola merkataritzan, kirolean, aisialdian,
betearazten laguntzea da egitasmoaren helburua
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Bezeroei arreta egokia eskaintzeko eta
herriko dendak erakargarri eta egunera-
tuta egon daitezen, elkarteko dendarien-
tzako hainbat ikastaro antolatu ditu Ar-
kupek. Izan ere, alde batetik, bezeroei
arreta pertsonalizatua eman nahi diete
elkarteko kideek, eta, horrez gain, beha-
rrezko ikusten dute gaur egungo merka-
taritza-teknikak bere egitea.

Arkupeko bazkideentzako hiru ikasta-
ro antolatu dituzte horretarako: Forma-
bask taldearen eskutik, erakusleihoak
txukun eta eder atontzeko eta argizta-
tzeko aholkuak hartu zituzten irailean
15 bat lagunek;  trebetasun emozionalaz
aritu dira urrian –PIEK enpresako kide
bat izan dute irakasle–; eta salmentaz eta
marketingaz jardun dute azaroko lehen
astean bertan. 

Diru-laguntzak
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-la-
guntzari esker antolatzen ditu urtero Ar-
kupe merkatarien elkarteak bere bazki-
deentzat ikastaroak. Zehatz-mehatz,
kostuaren %80 hartzen du beregain
Jaurlaritzak , beti ere, prestakuntza saio-
ak antolatzen dituena elkarte bat baldin
bada.  

Horrez gain, bestelako diru laguntzak
ere jasotzen ditu Arkupek, Orioko mer-
kataritza indartzeko: kale animaziora bi-
deratutakoak  –musika taldeak ekarri zi-
tuztenekoa kasu–, eta hirigintza komer-
tziala sustatzera zuzendutakoak
–txu-txu trena erosten laguntzeko era-
bili dena, esaterako: 75.000 eurotik
60.000 euro jarri ditu Arkupek helburu
horretarako–.

Bezeroak zaintzeko eta
erakartzeko ikastaroak
egiten ari da Arkupe

Hamabost inguru lagun bildu dira bazkalondoetan Kultur Etxean ikastaroak egiteko. karkara

Erakusleihoak nola jarri behar diren, bezeroari arreta
pertsonalizatua nola eman behar zaion eta salmenta teknikak
nolakoak diren ikasiko dute, besteak beste  

lAbuR

Kultura
Disko berria Gozategik
Gozategi taldeak 20 urte bete ditu aur-

ten plazaz plaza hasi zenetik. Hori horre-

la izanda, 1992-2012 All Stars izeneko

disko berria kaleratu du. Urteotan argi-

taratutako kantuen bilduma osatu dute,

beren abesti kuttunenekin. Elkar disko-

etxearen zigilua darama diskoak eta Mi-

kel Irazoki –Miguel Boséren zuzendari

artistikoa– izan da ekoizlea. Nahaskete-

tan, 3 Grammy irabazitako Pepo Scher-

man aritu da, eta, zuzeneko musikariez

gain, Yuri Nogueira –besteak beste, Da-

vid Bisbal eta Miguel Bosérekin aritua–

perkusio-jotzailea izan dute ondoan.

Tres Sesenta filma
Alex Ezkurdia zuzendari legorretarrak

surfean oinarritutako Tres 60 bere le-

hen filmeko hainbat eszena grabatu ditu

Orion: San Martinen eta Anibarko Portu-

ko etxebizitza batean. Raul Merida, Sara

Salamo eta Guillermo Estrella  izan ziren

Anibarko Portuan. Goenkaleko zuzen-

dari izan zen Ezkurdia eta lan harreman

horrek honako joera eman diolako au-

keratu du Orio. Grabaketak bukatu di-

tuzte eta datorren urteko maiatza edo

ekaina aldera estreinatzekoa da filma.

Martxan da esperientzia eskola
Adinekoek prestakuntza jaso eta elkar-

trukerako Esperientzia Eskolan hasi

dute ikasturtea. 50 urtetik gorako 19 la-

gunek hartu zuten parte iaz  eta diploma

banaketan esan zutenez oso gustura ari-

tu ziren aurreko ikasturtean. Gehienak

bertan izango dira aurten ere, baita berri

batzuk ere talde handituz.
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Kiroldegiko, kanpineko
eta musika eskolako
tasak igo ditu Udalak

Ezohiko udalbatzarra izan zen urriaren
30ean udaletxean eta besteak beste
2013ko ordenantza fiskalak jarri zituz-
ten mahai gainean. Idazkariak azalpen
guztiak eman ondoren, Bildu eta Orain
taldeen aldeko zazpi botorekin eta EAJ-
ren aurkako bostekin behin behinekoz
onartu egin zituzten.

Ordenantza fiskalen harira, Beñat So-
laberrieta alkateak adierazitakoaren
arabera, egoera ekonomikoa ikusita, tasa
gehienak izoztea erabaki dute. Hala ere,
salbuespenak izango dira hainbat tasa-

tan. Zerbitzuak egungo egoerara egokitu
diraesan zuen alkateak.

Kanpineko tasei dagokienez, egonaldi
jarraitua egiten dutenei KPIa eta 6 pun-
tu igoko zaizkie gastuak; tasa arrunten
zenbatekoak KPIaren araberakoak
izango dira; bietan BEZa kanpo. Kirolde-
giko kuotak eta musika eskolakoak, be-
rriz, KPIa eta 4 puntu egingo dute gora.
Udalarentzat ekonomia alorrean izango
duten karga baloratu ondoren, erabil-
tzaileek gehiago ordaintzea erabaki du
Udalbatzak.

Horiez gain, hondartzako aparkale-
kuen tarifa orduko 1,20 eurotan zehaztu
da; aiarrek txartela 40 euro ordaindu be-
harko dute. 

Garaje itxiei dagokienez, oinarriari
BEZa gehituko zaie kiroldegikoei; Men-

dibeltz futbol zelai azpikoen hilekoa
74,29 eurokoa izango da. 

Hondakinen tasak, aldiz, KPIaren ara-
bera igoko dituzte, baina elkarte gastro-
nomikoen igoera %10ekoa izango da;
hondakinak gaika biltzen dituzten elkar-
teei, aldiz, KPIa bakarrik igoko diete.

Etxebizitza hutsak
Zergetan ere hainbat igoera egin dituzte.
Ohiko bizileku ez diren etxebizitzei,
%100eko errekargua egingo diete. Etxe-
bizitzak betetzeko bideak ezartzeko, hu-
tsak daudenak hala egoteko oztopo fiska-
lak jartzea da lehen pausua , dio alkateak.

Txosna, eszenatokia eta txu-txu trena-
ren alokairuen prezioak ere ezarri dituz-
te. Txosnarena, 150 euro da eguneko eta
garraioa, muntatzea eta kentzea, 900
euro. Eszenatokiarena, berriz, 1.700
euro garraioa, muntatzea eta kentzea eta
egun bakoitzeko 240 euro. Txu-txu tre-
na, berriz, garraiorik gabe, 1.000 euro
eguna  kanpoan eta herrian eta 200 euro
orduko.

Bestalde, kanpinean jarriko dituzten
bungalowen prezioak ere erabakita dau-
de. Denboraldiaren eta bungalow bakoi-
tzaren tamainaren araberakoak izango
dira, txikienak bi lagunentzat  baitira eta
seirentzat handienak. Uztailean eta
abuztuan 80 eta 120 euro artean ordain-
du beharko da; ekainaren 15etik 30era,
irailaren 1etik 15era, San Nikolasetan eta
zubietan 70 eta  105 euro artean; eta urte-
ko gainontzeko egunetan 60tik 90 euro-
ra bitartean. Ezinduentzako egokituta-
ko bungalowak ere izango dira.

Arrantzako lan sarea
Arrantzaren inguruko Grupo de accion
costera lan sarearekin bat egitea ere
adostu zuen aho batez Udalak. Horrela-
ko lan sare batean parte hartzeak herriko
arrantza sektorea indartzea eta Europa-
tik diru-laguntzak jasotzea ahalbidera-
tuko du, dio Solaberrietak. 

EAJk Emakumeenganako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko Egunaren
harira aurkeztutako adierazpen institu-
zionala ere aho batez onartu zen. 

Kanpinean jarriko dituzten bungalowen tarifak 60 eta 120 euro artekoak izango dira. karkara

2013ko ordenantza fiskalak behin behinean onartu zituen udalak
urriko batzarrean. Tasak, orokorrean, izozteaz ez ezik, kanpineko
bungalowen tarifak ere zehaztu zituzten, besteak beste

Zergetan, inor erroldatuta ez
dauden etxebizitzei, ohiko
bizileku ez direnei, %100eko
errekargoa egingo diete
2013an
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Elustondo, Lazkano, Martinez, Ziani,
eta Zumeta irabazle surf txapelketan

Ostegunean, azaroaren 1ean, goizean
goiz hasi zen Orioko 19. surf txapelketa.
Giro ona izan zen nagusi, eguna eguzki-
tsua eta itsaso lasaia, olatu txikikoa, izan
baitzuten.

Egoera baliatuta, gazteenen saio
gehienak jokatu zituzten: 16 urtez azpi-
koak taulakoenak eta bodyboardekoak.
Baina eguerdian eguraldia goibeldu eta
ekaitza etorrita, itsasoa nahastu zenez,
txapelketa bertan behera utzi zuten an-
tolatzaileek hurrengo goizera arte. 

Ostiralean, bestalde, eguraldia lagun
izan zuten txapelketa behar bezala egin
ahal izateko. 

Pare bat metroko olatuak, eguzkia eta
hego haizea izan zituzten surflariek txa-
pelketak iraun zuen denboran. Partaide
txikienentzat gogorra izan bazen ere,
baldintza paregabe horiek baliatuta, goi-
zeko 09:00etan ekin zioten berriz txa-
pelketari. Open kategoriako saioak izan
ziren17:00ak arte.

Finalak
Maila aparta izan zen txapelketan anto-
latzaileen hitzetan: Surflariak oso dotore
aritu ziren txapelketak iraundako denbo-
ran eta guztia ongi joan zen. Istripu txiki
bat ere izan genuen. Andoni Fernandezek
10:00ak aldera bere oholaren gilak izte-
rrean sartu zituen-eta.

Bost kategoria izan ziren. Xanti Marti-
nezek irabazi zuen openkategoriako txa-
pelketa, bigarren Mikel Agote izan zen
eta hirugarren Iñigo del Hoyo. Nesketan
Sonia Zianik irabazi zuen, eta, atzetik,
ruth Aramendi eta Izaskun Zendoia
izan zituen hurrenez hurren. 16 urtez az-
pikoetan Lander Zumeta izan zen txa-
pelduna; bigarren Paulo Argibe eta atze-
tik Unai Duran. Bodyboardean Mikel
Elustondo izan zen garaile Andoni Ma-
kazaga eta Mikel Atxegaren aurretik.
Fermin Lazkano nagusitu zen longboar-
darekin, Iker Ostolaza eta Xabier Bengo-
etxea finalean garaituta.Olatu onak izan zituzten ostiralean. karkara

Bost kategoriatan banatuta jokatu dute aurtengo Orioko surf
txapelketa. azaroaren 1ean eta 2an egin zituzten txapelketako saio
guztiak, itsasoaren egoera ona zela aprobetxatuz

lAbuR

Giza proba
Neskak irabazle Zumarragan
Orioko Heldu! herri kirol taldearen izene-

an, neska koadrila batek giza proba joka-

tu zuen Zumarragan azaroaren 4an. Buz-

kantza feriaren inguruan antolatu zuten

proba eta Ergobiko nesken taldea izan zu-

ten parez pare oriotarrek. Talde bakoi-

tzak 20 minutuko txanda izan zuen 550

kiloko harriari tiraka jarduteko. Behin la-

nak bukatuta, oriotarrak izan ziren Zuma-

rragako giza probako garaile.

Pilota
Indo eta Beldarrain txapeldunorde
Urriaren 27an jokatu zuten Arrate Indok

eta Naroa Beldarrainek Gipuzkoako ema-

kumezkoen 2. mailako gomazko pala txa-

pelketako finala. Zarautzen jokatu zuen fi-

nala bikote oriotarrak, bertakoen kontra.

Hasiera batean Maite Redondok jokatu

behar bazuen ere, Leire Paredes eta Itxa-

so Etxabe izan zituzten aurrean.  Partida

ondo hasi zuten, 13-8 irabazten hasita, bai-

na 14nako berdinketa eta gero zarauzta-

rrak nagusitu ziren jokoan. Azkenean, 30-

23 irabazi zuten zarauztarrek eta txapela

haientzat izan zen.

Frontenisa
Hiru jardunaldi jokatuta
Urrian hasi zuten frontenis txapelketaren

hirugarren jardunaldia jokatzekoa zen

KARKARA inprentara bidean zela. Aurretik

bi jardunaldi jokatuta, bigarrenean alde

handiagoak izan ziren markagailuan le-

henengoan baino. Kanpotik etorritako jo-

kalariak bikain ari diren arren, herriko bi-

kote batzuk ere ongi ari dira: Asier Liza-

rraldek eta Aritz Lertxundik, esaterako, bi

partidak irabazi dituzte, lehenengoa 30-9

eta bigarrena 30-0. Jon Itxaso eta Ugaitz

Urangak ere bitik bi irabazi dituzte, 30-18

azkena Arruti eta Illarramendiren aurka. 
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Duela bost urte hasi ziren saskibaloiko
Gipuzkoako txapelketak berriz ere
Orion jokatzen. Talde bakarra zen hasie-
ra hartan, 1996an jaiotako neskek osa-
tzen zutena. Eskola kirolean hasi ziren
haiek eta han egindako lanaren emaitza
izan zen Ainhoa Fernandezek infantile-
tan 2007an osatutako taldea. 

Urte hartan hasi ziren ZAST eta Orio-
ko Herri Ikastola infantil eta kadeteetan
jokatzeko taldeak osatzeko elkarlanean.
Hasiera hartan Zarauzko talde batek en-
trenatzen zuen Orion, baina ordutik
hona gauzak aldatuz joan dira.

Usoa Sorazuk, ikastolako ordezkariak,
dionez, hutsune bat zegoen neskek eskola
kirola bukatu eta  jarraipena ematerako-
an, eta ZASTekin izan dugun hartu-ema-
nari esker, konponbidea eman diogu ikas-
tolan ikusten genuen arazoari. Aurten 3
talde arituko dira ikastolaren izenean.

Egituraketa
Garai batean izan zen bezala, neskek ohi-
tura hartu dute saskibaloian aritzeko. Ia
urtero talde bat osatzeko adina neska
etortzen dira, adierazi du Ainhoa Fer-
nandezek.

Fernandez, 4 urtez entrenatzaile lane-
tan aritu eta gero, bestelako lanak egiten
ari da orain. ZASTen barruan gauden
arren, gauza askotarako modu indepen-
dentean jarduten gara Orion. ZASTek
egitura jartzen digu eta kudeaketan la-
gundu, baina gainontzeko lana oriota-
rron artean egiten dugu. Gainera, horre-
tarako zuzendaritza-talde moduko bat
osatu dugu aurten esan du Fernandezek.

Aurten, lehenengoz, juniorren taldea
arituko da Orioren izenean. Orain arte
ikastolaren izenean jardun direnak
Ursa- Orio izena eramango dute hemen-
dik aurrera. Oreka ekonomikoa ziurta-

Zazpi saskibaloi talde ari
dira aurten lehian Orion

ZASTek 70 inguru jokalari izango ditu aurten Orion jokatzen. Argazkian daude gehienak. zaSt

Mutilen bi taldek eta nesken bost taldek hartzen dute parte
lehiaketa ofizialetan. Horietatik bitan oriotarrak eta zarauztarrak
jokatzen dute elkarrekin.

tzeko babesle bila aritu dira; Ursa galdara
enpresa izango da talde horren babeslea.

2007an talde bakarra bazegoen ere,
sei dira 2012an. Herriko neska mutilen 4
taldeez gain, Zarautzen izenean bi talde
ari dira Orion. Herriko nesken saskibaloi
mailak gora egin du nabarmen, eta, ho-
rren ondorioz, errendimenduko taldeetan
oriotarren presentzia asko igo da. Hori
dela eta, Euskal Ligako kadete nesken tal-
deak eta junior nesken errendimenduko
taldeak astean saio bat eta partidak
Orion jokatzea erabaki genuen. Kontua
ez da oriotarrak Zarautzen edo zarauzta-
rrak Orion jokatzea. Taldean bi herrieta-
ko jokalari asko badaude entrenamendu
eta partidak bi herrietan egiten ditugu,
gaineratu du Dan Lertxundi ZASTeko
arduradunak. 

Horrez gain, saskibaloi eskola ere mar-
txan jarri dute aurten ZASTekoek Orion.

Hiru jokalari Gipuzkoako selekzioan
Azaroaren 1etik 4ra Amurrion eta Bilbon
jokatutako Lurraldekako txapelketan
Orioko taldeetan jarduten diren hiru jo-
kalari aritu dira lehian, Euskal Ligan ari-
tzen direnak; tartean Sara Iparragirre
oriotarra. Iparragirrek gainera, bere tal-
dekidearekin , Mikele Mannionekin, ba-
tera irabazi du Euskadiko txapelketa.
Bestalde, Maria Artetxek, aurrekoen tal-
dekideak, infantiletan irabazi du txapel-
keta. Hirurek lan ona egin dute, gainera.

Seniorrak hirugarren urtez
ZASTen egituratik aparte, senior muti-
lek ere Orion jokatzen dituzte partidak.
ZASTen egituratik kanpo dago talde hori
eta Alustiza Autobusak-Orio du izena.
Larunbat arratsaldeetan jokatzen dituz-
te etxeko partidak, 16:00etan. Momen-
tuz gauzak nahikoa ongi doazkie: jokatu-
tako 6 partidetatik 4 irabazi dituzte eta
beste biak galdu, ozta-ozta.
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Aiako berri

Urdanetan san Martin eta Altzolan
san Roman jaiak ospatuko dituzte

Egiazko negua, San Martinetan hasten
dela dio esaerak, baina negu giroa egon
arren, Urdaneta auzoan hori ez da festa-
rik ez egiteko aitzakia izaten. Alderan-
tziz, azaroaren 4an hasi zituzten San-
martinak erretiratuen egunarekin eta
asteburu honetan jarraituko dute festek.

Ostiral gauean mus-saioa izango da
Indamendi elkartean; ondoren, Zarauz-
ko Ihes naiz taldeak kontzertua eskaini-
ko du Ximorren. Saioa bukatuta, taber-
nak irekita jarraituko du parranda gogoa
dutenentzat.

Larunbata ere ekitaldiz beteta etorri-
ko da arratsaldetik goizaldera bitartean.
Gorritik umeak goxatuko ditu bere ani-
maliekin. Haur eta helduek txokolate eta
bizkotxoekin gozatzeko aukera izango
dute gero. Gauean, berriz, betizu jana
egingo dute frontoian; afalostean ber-
tsolariak eta trikitilariak arituko
dira.Nahikoa ez dutenek Ximorren ja-
rraitu ahal izango dute parranda.

Idi-demak gustukoen
San Martin eguna, aurten igandea, izan
ohi da antolatzaileen esanetan auzora
jende gehien joaten den eguna. Herri ki-
rolak eta idi-demak askoren gustuko dira
eta horrek jende ugari erakartzen du au-
zora, baita afaritara ere. Gainera, auzo
txikietako festek herri handietakoen alde-
an xarma berezia dute, dio antolatzaileen
taldeko Maialen Manzisidorrek. 9 lagu-
neko gazte taldea ibili da aurten festak
prestatzen, baina, beti ere, auzoko nagu-
siagoei gomendioa eskatuz, haiek baitute
esperientzia, baita jaietan ere.

Meza eta palaz binakako pilota parti-
den finalen ondoren, harri-jasotzaileak
eta aizkolariak arituko dira herri kirolen
erakustaldian. Kirolarien nekea arindu
eta giroa alaitzeko trikitixa doinuak
izango dira, gainera. Idi-deman aurten
Saberriko idi bakarrak, Izetako idi pare-
ak eta Iñaki  Olidenen idi bakarrak egin-
go dute erakustaldia. Eguna bukatzeko
trikitilariekin erromeria izango da berriz.

Asteburu guztia nahikoa ez, eta astele-
henera arte indarrez irauten dutenak ,
azaroaren 12an, goizean goiz jaikita, ba-
serriz baserri arituko dira oilaskoak bil-

Herri kirolek dakarten jendetza ikusita, harrijasotzaileak izango dira aurten ere. MaIaLen ManzISIDOr

Ostiraletik, azaroaren 9tik,  astelehenera bitartean jai giroa izango da nagusi urdanetan. Hilaren 18rako,
berriz, egun bakarreko festa antolatu dute altzolan, san romanen aitzakian

uRdANetA

Azaroak 9, ostirala
22:30Mus txapelketa Indamendin.
23:30Ihes naiztaldea Ximorren
Azaroak 10, larunbata
16:00Gorriti eta bere animaliak
OndorenTxokolate beroa bizkotxoekin
21:00Betizu jana frontoian 
AfalosteanPeñagarikano eta Egaña ber-
tsolariak eta Izer eta Alabier trikitilariak 
00:00etatik aurreraXimor irekita
Azaroak 11, igandea
11:00Meza 
12:00 Palaz binakako partiden finala.
Segidan Herri kirolak: Izeta I, IzetaII,
Izeta III, Izeta IV harrijasotzen eta 
Mugertza, Imanol Zaldua eta Bihurri
aizkoran. Laja eta Lutxurdiok alaituta
17:00 Idi-dema
22:30 Erromeria Laja eta Lutxurdiorekin
Azaroak 12, astelehena
07:00Diana eta oilasko biltzea 
21:00 Bildutako oilaskoekin auzo afaria 
OndorenErromeria eta patata dantza

tzen Izer eta Alabier trikitilariekin.
Gauean, jasotako oilaskoekin, auzo afa-
ria egingo dute Indamendi Elkartean.
Gero, erromeria eta patata-dantza  izan-
go dira Ximorren. Gauerdian amaituko
dituzte festak traka zaratatsuarekin.

San Romanak Altzolan
Azaroaren 18a da san roman eguna eta
urteetako ohiturari jarraituz, Altzola au-
zoan festa izango da igande horretan.
11:00etan egingo dute meza nagusia eta
ondoren, hamaiketakoa. Ostolaza eta Ai-
tzol trikitilariekin erromeria izango da
gero 15:00ak arte. Bazkaltzeko tartea
hartu ondoren,  dantzaldia izango da be-
rriz. Baratzuri zopa eta txokolatea jan eta
gauean ere arituko dira trikitilariak
00:00ak arte. Mezatara jende asko joa-
ten dela esan digute antolatzaileek eta jai
giroan eguerdira arte egoten direla batez
ere, baina urtetik urtera jende gutxiago
gerturatzen dela Sanromanetara. Hala
ere, joaten direnentzat festarako aitza-
kiarik ez da faltako Altzolan ere.

325:Karkara bikoitia  07/11/12  10:18  Página 10



2 0 1 2 k O  a z a r O a r e n 9 a K A R K A R A   1 1

Aiako berri

Andatzako Erromeria
Elkarteak dirua jasoko
du Udaletik 2015era arte 

Urteetako ohiturari jarraituz aurten ere
erromeria denboraldia hasia da Andatza
auzoan. Urriaren 21ean izan zen lehena,
eta hainbat saio egin ondoren, ekainera
bitartean igande arratsaldeetan eta jai
egunetan trikitixa doinuek eta dantzak
hartuko dute Aristerrazu plaza. 
Horren harira Aiako Udaleko zinego-

tzi Arkaitz Iruretagoienak eta Andatza-
ko Erromeria Elkarteko Juan Mari Az-
kuek hitzarmen berri bat sinatu dute
–aurreko legegintzaldian ere diru-la-
guntza eman zuen Udalak–.
Erromeria giroa urteetan egin duten

bezala bultzatzea eta Andatza auzoko
kultur eskaintza mantentzea da sinatu
duten hitzarmen horren helburua.
Akordio horrekin lau urterako konpro-
misoa hartu dute, hau da, 2015era arte-
koa eta horren arabera Udalak urtero
diru-laguntza emango du, urtean-urte-
an handiagoa: 2012an 2.600 eurokoa,
2013an 2.800ekoa, 3.200 eurokoa
2014an eta 2015ean 3.400ekoa.

Eskultura puskatuta
Erromeriarik ez denean ere trikitilariak
presente egoten dira Aristerrazuko pla-
zan dagoen eskulturan. Orain, ordea,
panderorik ez da, duela pare bat aste
panderoa duen besoa hautsita aurkitu
baitzuten. Ez da eskultura puskatzen du-
ten lehen aldia. Konpondu bitartean
Aristerrazu jatetxean dute gordeta falta
den zatia .

Etena
Ia igandero izaten dira erromeriak, bai-
na noizean behin salbuespenik ere egi-
ten dute, besteak beste, inguruko auzoe-
tan festak direnean. Azaroaren 1ean, jai
egunean, trikitixak eta dantzak ez zuten
hutsik egin, baina azaroaren 4an eta 11n,
Urdaneta auzoko festak eta 18an Altzola-
ko San Romanak direlako etena egingo
dute Aristerrazun. Hurrengo erromeria,
beraz, azaroaren 25ean izango da:
18:30etik 21:30eraeta Laja eta Mikel tri-
kitilariak arituko dira.

Soltean zein helduan aritzen dira dantzan Aristerrazuko erromerian jai egunetan. karkara

Erromeria bultzatzeko eta auzoko kultur eskaintza mantentzeko diru
laguntza emango du Aiako Udalak. Igande eta jai egunetan Aristerra-
zu plazan dantza eta trikitixa izango da

lAbuR

Festak
Andatzan auzo eguna
Azaroaren 17an auzo eguna ospatuko

dute Andatzan. 11:00etan haur jolasak

eta eskulanak izango dira, eta ondoren

bazkaria Uhartemuñon. Izena emateko,

hilaren 13a baino lehen, elkartera jo edo

635 009 220 zenbakira deitu behar da.

Kirola
Illarretak irabazle Kintopekoetan 
Urriaren 31n hasi eta azaroaren 5a arte

iraun zuten aurtengo Kintopeko idi pro-

bek. Azken egunera arte ez zen erabaki

irabazlea. Bazirudien igandean, azaroa-

ren 4an, Iñaki Olidenek  semearen, Enai-

tzen, izenean aurkeztutako idiek eginda-

ko marka balekoa izango zela 61 plaza, 7

zinta eta 2,70 metrorekin; baina astele-

henean, hilaren 5ean, Patxi Illarretak 62

plaza juxturekin garaipena lortu zuen.

Hirugarren Zubiondo jatetxeko parea

izan zen, 58 plaza, 7 zinta eta 2,23 metro-

rekin. Guztira 18 idi pare aritu ziren de-

man eta horietatik lehenengo aiarra Pa-

txi Arzadun izan zen, 54 plaza, 6 zinta eta

2,58 metro eginda. Illarretarentzat, be-

raz, aurtengo mantak. 

Kultura
Argazki lehiaketa
Elkano eta Urdaneta auzoen inguruko

52 lan aurkeztu dira Aiako VII. Argazki

Lehiaketara. 17 lagunek hartu dute parte

aurten, eta, ohiko moduan, behin epai-

mahaikideek lanak ikusi eta baloratuta,

erakusketa jarriko dute jasotako argazki

guztiekin azaroaren 18ra bitartean.

2013ko egutegia osatzeko baliatuko ditu

Udalak herritarren iritziz egokienak di-

ren argazki horiek. 

Udala
Arau aldaketak
Aiako Udalean egindako azken udalba-

tzarrean, besteak beste, hainbat eremu-

tako arau aldaketak onartu zituzten.

Kanposantu inguruan –Altxerriko kobari

buruzko proiektua eta kilometro bateko

ibilbidea egingo dituzten eremuan– eta

eskola berriaren partzelan eragingo

dute aldaketek. Bigarren horretan, soto-

ari hirigintza eskubidea handituko diote

1500 m2-tik 2700m2-ra pasatuz. EAJren

aldeko 6 botorekin eta Bilduren kontra-

ko 5ekin onartu zituzten aldaketak. Bes-

talde, aho batez onartu zuten beste alda-

keta batekin Bainet inguruan 700 metro

koadroko pabilioi berri bat altxatzeko

eskubidea bermatu dute.
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Aiako berri

Itxura emateko alferrikako lana

G
arai honetan nonahi ikus-
ten ditugu, tresnaz baliatuz,
hostoak hemendik hara bi-
daltzen. Bistara txukun gel-
ditzen ez den guztia bistatik

kentzen, bakarrik arreta jartzen ari ga-
ren bitartean bada ere: errebelde diren
hostoak, behar den lekuan jarri diren be-
lar apurrak… Nahi duten lekuan gelditu
ez den dena uxatzen dute, haizea hartze-
ra bidali, eta magia-potagiaeginez lortu
nahi duten irudia ematea erdiesten
dute… une batez. Txukundu dituztenek
bizkarra eman bezain pronto han baitira
berriro ate joka: Hemen gaude, e? Ez gai-
tuzue hain erraz gainetik kenduko! Beste
alde batera bidaltzearekin ez duzue ezer
konponduko!Bitartean, ingurua belzten
duten tresnak jo eta ke ari dira, eta hain

iragartzeko, ez dira arazoari benetako ir-
tenbiderik bilatzen saiatzen, eta egin du-
tena saldu nahi digute gure eta gizartea-
ren aldeko lana balitz bezala, gure one-
rako egindakoa, gurekin pentsatuta
emandako aurrerapausoa… Garbia ez
den haizea alferrik botatzen dute gauzak
konpontzen egongo balira bezala.

Gogoa ematen dit garrasika hasteko
–haiek baino zarata gehiago eginez–: Ez
gaituzue engainatuko! Ez al zarete kon-
turatzen hil honetan, hain justu ere, poli-
tikariak bezala ari zaretela! Garbia ez
den haize beroa baino ez diguzuela bota-
tzen!

Pentsatzen hasita… itzul zaitez testua-
ren hasierara, hostoak ahaztu, eta testua
irakurri berriro, politikariak gogoan di-
tuzula.

baliotsua omen den gasolioa lau haizeta-
ra zabaltzen dute alferrik!

Inoiz asmatu den ariketa zentzugabe-
ena: ahaleginak egiten dituzte arazoa
bistatik kentzeko soilik, izugarrizko za-
rata sortzen dute hori egiten ari direla

Aiako leihoa Pat Cowie

Ez dira arazoari  benetako
irtenbiderik bilatzen
saiatzen, eta, egin dutena
saldu nahi digute gure eta
gizartearen aldeko lana
balitz bezala

Zazpi urte dituen argazkian pozik daude udalekutako umeak arantxa
aldai begiralearekin. Ezkerretik: aitziber, Xabi aldai, Mirari azpiroz, Ma-
ddi, Martxel, gontzal eta Jakes aldai, iñigo Zuloaga, iban aldalur, Maren
Eizagirre, Miriam Sarasola, Miriam Oteiza, ane Eizagirre, Julen Oteiza, Eli
g. de Txabarri, iban Orbegozo, itziar g. de Txabarri eta andrea Zipitria.

Txokoak eta jendea
Furgonetan
paseatzera
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16.
Esku askotatik
pasatua

O
rtzaikan dago Lertxundi base-
rria, baina baserri zahar harta-
tik ez da arrasto txikiren bat
baino gelditzen, zaharra bota

eta berria egin baitzuten. Kanpoko zein
barruko hormei arretaz begiratuz gero,
ikus daiteke kanpoko pareta batean ga-
rai bateko baserriaren izkinetako har-
landuzko kateak daudela eta barruan
Lertxundi zaharra izan zenaren horme-
tako bat mantentzen dela. Ikusten da bi

isuriko teilatua eta bi pisu zituen eraiki-
na zela. Gaur egungoa baserri modernoa
da, harlangaitzezko pareta sendoak eta
hiru pisu dituena.
Lertxundi baserriari buruzko lehen

datua 1510ekoa da. Orduko dokumentu
batean Lertxundi izena agertzen da, bai-
na ez baserriarena bezala, abizen modu-
ra baizik. Kontuan izanda, garai bateko
abizenak etxe edo baserriarekin lotuta
egoten zirela, ez da harritzekoa zeharka
bada ere abizenak baserriaren izana
adieraztea. Lertxundi abizenaren oine-
txea litzateke, beraz. Datu hori horrela
interpretatuz gero, Lertxundi Orioko
zaharrenetarikoa litzateke. Baserriaren
historia luzea da beraz, baina bere ingu-
ruko dokumentaziorik apenas dago.

Hala ere, gauza jakina da Lertxundi
garai batean oinetxe izan zela eta saga-
rrondoak, lurrak, erriberak, basoak eta
txara zituela ondasunen artean.
Gaur egungo baserriko jabeak entzun

izan du askotan saldu eta erositako base-
rria dela. Lertxundi Orioko Udalaren
esku zegoela, erosi zuenak, Lertxundi-
berri etxea eraiki zuen bestearen ondo-
an, hura oso egoera txarrean zegoelako.  
Garai batean ganadua eta porru pila

ematen zituen baratze aberatsa zuen
Lertxundi baserriak eta gaur egun,
behiak dituztenez, baserri lanetan ja-
rraitzen dute, beste lanak ahaztu gabe,
baserriak ez baitu nahikoa ematen.

[ ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA: ZEHAZTEN ]
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elixabete
etxezarreta
“sendagai ona
dira baserri
eta landa
inguruak”

Altzibar Berrin 7 logela dituzte, irudian horietako bat. aLtzIBar BerrI LanDetxea

Katxiñakoa izatez, Urnieta eta Orio artean joan etorrian ibiltzen da Eli, lan kontuak tarteko. karkara
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teStuA: lORe beRASAluze

ARGAzKiAK: elixAbete

etxezARRetA  etA KARKARA

Nekazal-turismoek eskaintzen dituzten
balioak eta tratua gustatu, eta lanbidez,
eta ondorioz, bizibidez, aldatzea erabaki
zuen Elixabete Etxezarretak, Katxiñako
alabak, 2006an. Norberarentzako apro-
posa den lanbide egokia aurkitu nahian,
zoriz, oporretan izandako esperientzia
eder bati esker, etorri zitzaion argialdia
Etxezarretari; eta beroaldian, segituan
hasi ziren baserri edo nekazal-turismo
baten bila senarra eta biak.
Han eta hemen begiratu ondoren, Ur-

nietan topatu zenuten bila zebiltzatena.

Halaxe da. Jabeek erretiroa hartu behar

zutela-eta, Urnietako Altzibar Berri lan-
detxea salgai zegoela ikusi genuen.  Pen-
tsatu eta egin. 2006ko apirilaren 1ean
egin genuen gure.

Gainera, guk kontuan hartu gabeko al-
derdiak jorratuta zeuden han dagoene-
ko: esate baterako, astean zehar langile-
ak hartzen zituen etxean, prezio berezia
eginda. Aurrekoek utzitako bi langile di-
tut nik egunero-egunero.
Nola gogoratzen duzu bizimodu 

aldaketa?

Lan mota aldaketa nabaria izan zen.
Landetxea irekitzeko erabakia hartu au-
rretik Donostian lan egiteko eskaintza
jaso nuen ordura arte nire nagusiak zire-
nen partez. Baina han, hiriburuan, goi-
zeko ordu txikiak arte lanean, ez nuen

nire burua ondo ikusten. Ordurako nire
lan ohiturak bainituen: 06:00etatik
14:00etara egiten nuen lan, esaterako,
eta gorputza horretara jarrita nuen. Au-
torik gabe ibiltzetik nahitaez horretara
behartuta nengoke... Eskaintza berria ez
zen niretzako.

Horrez gain, Katxiñan ohituta nago ni
eta kaleko etxe batean aspertzen naizen
horietakoa naiz. Zu etxera etortzerako
ilunduta dago eta bakar-bakarrik, pisu
batean,  zer egingo dut nik?galdetzen
nion gizonari. Askoz erosoago nago ba-
serrian.

Gizona, aldiz, kalekumea da, baina
erotu egiten da animaliak alboan baditu.
Zestoan bizi ginenean ere ahuntzak eta
abar izan zituen utzitako lursail batean.

Badira sei urte bizimodua erabat aldatzea erabaki eta, senarrarekin batera,
urnietara jo zuela Elixabete Etxezarretak Altzibar Berri landetxea bere gain
hartuta. aurten, gainera, otsaila bitartean, Euskadiko nekazal-turismo eta
landetxeen elkarteko –nekaturreko– lehendakari izatea tokatu zaio.
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Gure etxea besteei irekitzeak gehiago
eragin dio senarrari niri baino. Izan ere,
ostalaritza jaiotzatik ezagutu dut nik,
ohituta nago jendearen joan-etorriekin.
Datorrena hartzen dut eta kitto. Baina
jardunean-jardunean ohitu egin gara,
bai bera eta baita  ni ere. Nire burua ez-
kutatzen nuen horietakoa nintzen txiki-
tan eta begira orain; zeinek esango luke!

Baserrian bizi ahal izateko baina, gas-
tuei aurre egiteko aukera bakarra nego-
zioarekin jartzea dela argi izan dugu ha-
sieratik. Baserriaren hipoteka soldata-
rekin ordaintzea zaila da gero!
Eta herri aldaketa?

Kasualitatez, gure etxetik bi kilometrora
beste landetxe bat dago –Montefrio–eta
lagun min bat bizi da han; hara ezkondu-
takoa. Egia esan, niretzako salbazioa
izan da. Aurrez ezagutzen genuen elkar
eta lehendik ere harreman aparta zena,
are eta hobea da orain. Gaur da eguna
kafe bat hartu nahi eta haren etxera joa-
ten naizena. Bigarren etxe modukoa dut.

Egunerokoan ere ingurua osatzen
joan naiz, ia konturatu gabe. 
Baserriari hartutako moduan eutsi al

diozue?

Hasiera batean ez genuen ezer aldatu.
Bezeroekin batera bizi ginen gu hasiera
hartan, solairu berean, beste logela bate-
an. Gure sukalde ondotik sartzen ziren
guztiak. Baina aldaketak egin genizkion
hasi eta bi urtera-edo: besteak beste,
ganbaran aprobetxatzeko moduko zulo-
ren bat bazegoela eta hara pasa genituen
gure bi logelak. Guztiok etxebizitza be-
rean egonagatik ere, bezeroen eta gure
etxeak banatu egin genituen nolabait,
bakoitzari bere etxerako sarrera inde-
pendentea eginez.

Landetxearen jarduna ere ez genuen
eten: aurreko jabeek utzi eta hurrengo
egunean guk geuk hartu genuen, erre-
serbei eutsiz eta egunerokoan bete-be-
tean sartuta.
Zer moduz doakizue?

Oso gustura gaude. Loa eta gosaria ema-
ten ditugu gure etxean. Asteburuan pila-
tzen zait lanik gehiena, baina gizona ere

etxean izaten dut eta bion artean di-da
batean prestatzen ditugu logelak eta gai-
nerakoak. 

Horrez gain, Katxiña erretegira ere
etortzen naiz lanera asteburuetan, la-
runbat eta igandetan. Landetxeko sarre-
rak ostiraletan prestatzen ditut eta hor-
taz, ondo moldatzen naiz biak egiteko.
Halere, aitortu behar dut, etxekoa izate-
ak badituela abantaila batzuk: lanean
beranduxeago hasteko aukera, esatera-
ko. Bi zereginak ondo ezkontzeko, ahal
dudanean etortzen naiz Katxiñara, ar-
nasestuka batzuetan, ailegatu ezinik.
Baina, orokorrean, ez da horrenbestera-
ko. Bi eguerdiko kontua bakarrik da-eta.

Badakigu momentu zailak bizitzen ari
garela, krisia dela-eta. Gainbehera su-
matzen dugu guk ere. 2006ko denboral-
diarekin alderatuz, ez dauka inongo ze-
rikusirik oraingoak, batez ere, zubiei eta
udari erreparatuta.

Baina jendearekiko harremanak eta
egin dugun inguruak –baratza, anima-
liak… direla-eta–asebete egiten nau.
Noiz egin zineten Nekaturreko kide?

Landetxeko nagusiak ziren haiek Neka-
turreko kide ziren gu joaterako. Eutsi
egin diogu guk bazkidetzari. Izan ere, ga-
rai hartan web orrien erabilera ez zego-
en hain zabalduta, eta elkarteak bazue-
nez, gure landetxea ezagutzera emateko
eta zabaltzeko erakusleiho paregabea
zen eta da.  Horrez gain, sektore berria
zen guretzat eta aurrekoen eta inguruko
beste batzuen erabakiei jarraitzeko
apustua egin genuen, onena izango zela-
koan, guk baino eskarmentu handiagoa
zuten-eta.
Eta lehendakari?

Elkarteko kideek, etxejabeek, osatzen
duten batzordea du Nekaturrek. Euska-
diko probintzia bakoitzeko jabeetako
batzuk osatzen dugu. Gehienez ere lau
urte egin ditzake kide bakoitzak han;
gero, besteei utzi behar zaie lekua. Ha-
sierako urteetan informazio asko jaso-
tzen du batzarrean sartzen denak eta
hori dena digeritzea kosta egiten da.  De-
noi gertatzen zaigun moduan, batzarre-

    “Landetxea irekitzeko erabakia
hartu aurretik Donostian lan
egiteko eskaintza jaso nuen.

Baina han, hiriburuan, goizeko
ordu txikiak arte lanean, ez nuen

nire burua ondo ikusten”

“Baserrian bizi ahal izateko
aukera bakarra negozioarekin

jartzea dela argi izan dugu
hasieratik. Baserriaren hipoteka
soldatarekin ordaintzea zaila da”

“Landetxearen jarduna ez
genuen eten: aurreko jabeek utzi
eta hurrengo egunean guk geuk
hartu genuen, erreserbei eutsiz
eta egunerokoan bete-betean

sartuta.”

“Oso gustura gaude
landetxearekin. Loa eta gosaria

ematen ditugu gure etxean.
asteburuan pilatzen zait lanik

gehiena, baina gizona ere etxean
izaten dut eta bion artean di-da

batean prestatzen ditugu logelak
eta gainerakoak”

“Bi motako bezeroa izaten dugu
orokorrean: mendiaren,

naturaren eta lasaitasunaren bila
datorrena bat; kokapenarengatik

datorrena bestea–hiriburutik
gertu gaude, euskadin dena
dago-eta bertatik bertara–.

eskaintzen dugun zuzeneko
tratuak ere erakartzen ditu

bezero asko eta asko” 

“ Landetxeko lanetara bakarrik
dedikatu nahiko nuke

etorkizunean, lurra landuz… ”
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tatik informazioa bidaltzen eta jasotzen
badugu ere, irakurri-irakurri, gutxi egi-
ten dugu, batzarreko dinamikan txerta-
tu arte. Horregatik, lehendakaria auke-
ratzerako garaian, azken txanpan dago-
en batzarkideren bat aukeratu ohi da.
Nik laugarren urtea dut oraingoa, eta
kargurako egokia nintzela-eta, urtebete
honetan lehendakari naiz. Otsailean,
ohiko batzarra egiterakoan, utziko dut
besteren baten esku. 
Lan asko ematen al du lehendakari 

izateak?

Ez asko. Nekaturren langileak ditugu eta
haiek eramaten dute lan-kargarik han-
diena. Haiek mugitzen dute Nekatur
gehienbat, beti ere batzarrak markatu-
tako bideari jarraituz.

Gainerakoan, bileraren bat edo beste
gehiago izaten dut; ez besterik: hitzar-
menen bat edo sinatu behar bada, admi-
nistrazio-batzarren batera joan beharra
badago... beti ere libre baldin banago, ja-
kina; lehendakariordea edo joango da,
nik ezin badut.
Zer nolako bezeroa erakartzen duzue

landetxe eta nekazal-turismoek?

Denetariko jendea daukagu, baina gaur
egun, prezio onaren bila datorren beze-
roa nagusitzen dela uste dut. Halere, joe-
ra hori orokorra delakoan nago. 

Bi motako bezeroa izaten dugu oroko-
rrean: mendiaren eta naturaren bila da-
torrena da bat. Lasaitasunak eta aparka-
tzeko arazorik ez izateak ekartzen ditu
gurera. Eskaintzen dugun zuzeneko tra-
tuak ere erakartzen ditu bezero asko eta
asko. Azken batean, erreserba egiteko,
gosaria emateko eta arazoren bat kon-
pontzeko laguntza eman eta arreta es-
kaintzen dizun pertsona berbera da
gure etxeetan. Gure etxe propiora eto-
rriko balira bezala hartzen ditugu.

Bestalde, kokapenarengatik ere etor-
tzen zaigu jendea. Hiriburutik gertu
gaude guztiok, Euskadin distantzia han-
dirik ez dago-eta. Hiri handiak eta kos-
taldea ikusteko eta barruko beste hain-
bat herri eta parajez gozatzeko aukera
ona garela iritzita etortzen dira. Bien ar-

tean gaude gu askotan eta aurrez aipatu-
tako ezaugarri bereziak ditugu hotel eta
hostalekin alderatuta.
Santu Guztien zubia pasa berri dugu.

Zer moduzko datuak jaso dituzue?

Euskadiri dagokion betetze maila
%22koa izan da. Datu baxua da. Iaz da-
goeneko antzeman zen joera –%28a
izan zen aurreko urtean–eta aurtengoa
nolakoa izango zen aurreikusita geneu-
kan. Donostia, Deba, Bidasoa... aldean
eta kostan bezero gehiago izaten da; To-
losa aldean behera egiten dute datuek;
eta Goierrin, berriz, gora.

Orain Behobia-Donostiako asteburua
dator. Ekainetik beteta daukat nik etxea,
eta ingurukoak ere egoera berean daude.
Oraindik ere lasterkariak deika aritzen
zaizkigu, leku bila, eta ez dakigu nora bi-
dali. Ikaragarria da Behobia-Donostia
lasterketarena. 
Zer eskaintzen duzue zuek beste ostala-

ritza-zerbitzuen aurrean?

Batez ere lasaitasuna. Momentu hone-
tan, zenbait etxetan eskaintza berriak
lantzen hasi gara, oreinak bisitatzeko
aukera emanez. Turismo aktiboa baino
zerbait gehiago bizi nahi du gaur egungo
bisitariak. Etxe jabeak horretara anima-
tu nahian gabiltza, baina kontuan hartu
behar da etxe txikiak garela, langile gu-
txikoak eta dena aurrera eramatea kosta
egiten zaigu. 

Horrez gain, nekazal-turismo eta lan-
detxeak ugaritu egin dira azken urteo-
tan; eskaintza lehen baino handiagoa da
eta eskaria bera. 
Orioko eta Aiako landaturismo eta ne-

kazal-turismoak nola ikusten dituzu?

Orokorrean oso ondo lan egiten den in-
gurua dela uste dut. Jaitsiera nabarituko
zuten baina turismoari begira, zona pri-
bilegiatua dela uste dut.  
Zer daukazu egiteko sektore honetan?

Nire etxean esperientzia asko dauzkat
oraindik probatzeko. Besteak beste, lan-
da eremuan ez dut ezer egiten, denbora
aldetik oso mugatuta nagoelako. Lande-
txeko lanetara bakarrik dedikatu nahiko
nuke, lurra landuz… 

ApuStu
beRRiAK
AuRReRAKO

L
andu beharreko lau esparru

zehaztu ditu Nekaturrek hur-

bileko etorkizunera begira:

Nazioartekoa: atzerriko bezeroa

erakarri nahi dute. Horretarako, fe-

riatan, batez ere Frantzian, izango

dira elkartekoak, merkatu berriak

ustiatu nahian. Aurrekari gisa, beren

gisako zerbitzuak eskaintzen dituz-

ten Italiako etxe-jabeekin internetko

loturak konpartitu dituzte, azkenean

bezero mota bera dutelako. 

Enpresa: Alde batetik, eskaintza be-

rezi edo bonuak pizgarri moduan

saltzeko aukera izan nahi dute. Bes-

talde, beren bilerak landetxe/neka-

zalturismoetan egin ahal izateko ge-

lak egokitzeko apustua egin dute Ne-

katurretik. Bide horretan, CRM

(Customer relationship management)

bat ere prestatu du elkarteak, datute-

giak, mailingak… lantzeko.

Soziala: animaliek, soroak eta natu-

rak lagundutako terapiaren baitako bi

esperientzia jarri dituzte martxan

dagoeneko, marjinazio soziala paira-

tzen dutenei nolabaiteko laguntza

eskainiz. Baztertuta dauden gazteek

hartu dute parte abian jarri dituzten

bi aurreneko proiektuetan: astean bi-

tan nekazalturismo batetara joaten

dira, baserriko lanak egin eta han el-

karlanean bizitzera. Laster, hiruga-

rren talde bat hartuko du beste neka-

zalturismo batek; oraingoan, tratu-

txarrak jasan dituzten emakumeak

izango dira terapiaren onuradunak.

Sarea osatzen joan nahi dute, base-

rri- inguruak onura handia ekar die-

zaiekeela uste dutelako.

Unibertsitateko ikerketa batez la-

gunduta doa terapia eta azterketak

utzitako emaitzen arabera, askoz ere

garapen hobeagoa izan dute proiek-

tuan parte hartu dutenek.

Bide batez, asteburuen eta astegu-

nen arteko erreserba-balantza ore-

katuko dute etxe-jabeek. .

Sentimendua: euskal etxeekin ha-

rremanetan jarri eta beren produk-

tua atzerrira saldu nahi dute; euskal

kulturan interesa duten bezero posi-

bleak gerturatu edota erakarri nahi

dituzte horrela.
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iRitziA

Egunpasan

I
gandea.Goizeko zortziak. Herri-
ko Plaza. Hotza. Euria. Etxe zulo-
an geratzeko eguna egin arren,
–batzuk egin zuten bezala–han
abiatu ginen herriko hamar gazte

tren geltoki aldera. Adin eta koadrila
desberdinekoak ia denak. Gaztetxean
sortutako ideia bati hasiera emateko
prest. Baten batek gu ikustean gaupasa
eginda geundela  pentsatu arren, behin-
goagatik ez zen horrela. Eguna pasatze-
ra gindoazen, Azpeitia-Zestoa aldera,
Erlora, hain juxtu ere. 

Bederatziak aldera iritsi ginen lehen
helmugara. Asko kostata iritsi ere. Eta ez
trafiko arazoengatik, garraio publikoak
duen prezioagatik baizik. Hobe lukete
agintariek diru publikoa trenbide berri
batean xahutu ordez, lehen dugunari
hobekuntzak egiten gastatzea, iraun-
kortasunaren eta herritarron mesede-
tan. Baina tira, nahiago dut poltsikoan
zuloak izatea ozono geruzan baino.
Behintzat bigarren helmugarako ez zen
dirurik behar eta gaitzerdi.

Azken txanpa egin eta hamabiak eta
erdiak zirenean iritsi ginen tontorrera.
Batzuei garraioa adina kostatu arren,
abiatu ginen denok ailegatu ginen gailu-

rrera. Han tronpetaren doinuen la-
guntzaz, profesional onenen mo-
duan argazkia atera ondoren,
bordara jaitsi ginen indarberri-
tzera. Indarrak hartu ostean oi-

narrizko kanpamendurajo ge-
nuen, Azpeitiko frontoi txikira,  me-

rezi genuen zerbeza edatera. Edan,
bazkaldu, esku-pilotan saiotxo bat egin
eta konturatzerako bueltan ginen. 

Primeran pasa genuen sentsazioare-
kin iritsi ginen herrira. Parranda eta tek-
nologia berriez aparte gure barruak be-
tetzeko gauzak badaudela konturatu gi-
nen. Gainera, eskurtsioan izan ginen
denok,  ia ezer kontsumitu gabe eta  osa-
sunari mesede egitearen sariarekin
etxeratu ginen. 

Baina lasai, ez kezkatu inbidiatan ba-
zaude! Hurrengorako gero eta gutxiago
falta baita. Laster arte! Pagoetara arte!

Hamabiak izango ziren Erloko punta
zurituta lehen aldiz ikusi genuenean.
Ordurako Iñigok aste osorako ekarri
zuen hamaiketakoari egina genion gora-
zarrea. 

Moila bazterretik Zigor Esoain

Bederatziak aldera
iritsi ginen lehen
helmugara. Asko kostata
iritsi ere. Ez trafiko
arazoengatik, garraio
publikoak duen
prezioagatik baizik.Hobe
lukete agintariek diru
publikoa trenbide berri
batean xahutu ordez lehen
dugunari hobekuntzak
egiten gastatzea,
iraunkortasunaren eta
herritarron mesedetan.

325:Karkara bikoitia  07/11/12  10:18  Página 18



2 0 1 2 k O  a z a r O a r e n  9 a K A R K A R A   1 9

iRitziA

Hain apreziatua den bizitza

G
izartea ezkor sumatzen dut. Ka-
lera atera eta jendearen tristurak
tristetu egiten nau. Egunkaria za-
baldu eta titularrak irakurrita al-
bistea irakurtzeko gogo barik ge-

ratzen naiz. Ez dira garai onak, hori da azke-
naldian nire belarriek gehien entzuten duten
esaldia. Ados, ez dira izango, baina esateak
ezer gutxi laguntzen du. Beldurra ere nabari-
tzen da, beldurra etorriko denari, ezagutzen
ez dugun horri. Baikorra naiz eta betidanik
pentsatu izan dut hori norberaren hautua
dela. Jaiotzean bakoitzak erabakitzen du no-
lako begiekin ikusi mundua. Bizitza ez da
erraza, are gehiago, bizitza zenbaitetan oso
gogorra da; baina horregatik ezin gara nega-
rrez eta tristurak gaindituta egon. Azken bi
urteetan sentimendu asko elkarbizitzan egon
dira nire barnean. Amorrua izan da gehien
gailendu dena, baina aspaldi konturatu nin-
tzen amorruak ez zekarrela ezer onik. Hase-
rre egoteak ez zuela laguntzen. Horregatik,
gauza guztien gainetik, bizitza estimatzen ika-
si dut. Momentu txiki horiek ahaztezin egiten,
eta, ahal den heinean, nire ingurukoei egune-
ro poztasun pixka bat ematen. Asko lasaitzen

nau familiarekin egoteak, mutil laguna besar-
kartzeak, lagun minekin sekretuak parteka-
tzeak. Gustatzen zaizkit udako egun luzeak,
udazkenean artilezko jertseak janztea, laneko
bilera kaotikoak, ebakia kafe gutxirekin har-
tzea eta hondartzan oinutsik ibiltzea. Bakoi-
tza bakarka entzunez gero, zentzu gabeko
gauzak dira, baina, guztiak elkartuta, osota-
sun batean ulertuta, nire bizitza da. Hortik ha-
ratago, bizitza askotan ez da batek nahiko lu-
keen bezalakoa. Momentu txarrak badaude,
eta horietan ikasten da gehien. Norberaren-
tzat garrantzitsua den hori bereizten duzula-
ko. 

Ospitaleko salmoikolorezko logela horie-
tan sumatzen den umiltasuna eta bizitzeko
gogoak, edonoren bizitza perspektiba alda-
tzen du. Ordura arte izan zenitzakeen balio
guztiak hankaz gora jarri eta zure begirada
beste aldera begira jartzen du. Uste dut, guz-
tiok egon beharko ginatekeela noizbait egun
batzuk ospitalean. Izugarria da  egoera gogo-
rrenetan dauden pertsonak baikorrak direla
ikustea, ezkortasunari tokirik utzi gabe, edo,
hobeto esanda, bizkarra emanda.  Izugarria da
sentitzea, bizitzea obsesio bilakatu daitekee-
la. Bizitzearekin amets egitea bezalakorik ez
dago, baina halako ametsak ez ditugu izaten
dena ondo dagoenean. Arnasa konturatu gabe
hartzen dugunean, zaila da horri so egitea. Ar-
nasa hartzeko esfortzua egin behar duzunean,
arnas bakoitzaren atzean dagoen esfortzua
ikusten duzu. Hori guztia gure begi aurrean
dugu egunero, baina halakorik ez baduzu ger-
tu ikusi, zaila da baloratzea. Amak beti esan
izan dit bizitza polita dela, eta goizero nire bu-
ruari hori esaten esnatzen naiz. Egoera zaile-
an dagoenak hori esaten badu nola erantzun
behar zaio? Barre txiki batekin, baietz esaten. 

Zera esan nahi dut. Denok ditugu arazoak,
momentu ez hain onak eta beldurrak. Denok
sentitu izan gara noizbait noraezean eta gal-
duta, baina hemen zerbaitetarako gaude. Ez
egunak besterik gabe pasatzen ikusteko. Bizi-
tzeko gaude. Amak erakutsi zizkidan bizitze-
ko gogoa eta ilusioa. Amari esker naiz naizena. 

Adarretatik helduta Maider Beldarrain Iribar.

Arnasa konturatu gabe
hartzen dugunean, zaila da
horri so egitea. Arnasa
hartzeko esfortzua egin behar
duzunean, arnas bakoitzaren
atzean dagoen esfortzua
ikusten duzu. Hori guztia gure
begi aurrean dugu egunero,
baina halakorik ez baduzu
gertu ikusi, zaila da baloratzea

U
dako egun batez, tal-
de berria KArKArAri
errepaso bat ematen

ari ginen garaian, egunkariari
pusketa bat moztu nion.
Erreportaje bateko entresa-
ka bat zen, inbertitzaile baten
baieztapen bat. Warren Bu-
ffet zuen izena, eta munduko
hirugarren pertsonarik diru-
dunena zela zihoen izenaren
azpiko letra txikian.

Kontua da esandakoak bai-
no atentzioa handiago eman
zidala berak esan izanak, bai-
ta ni ados egon izanak ere.
Merkatuak bakoitza bere le-
kuan jartzen du esan zezake-
en, baina ez, ez nintzateke
ados egongo; Zaran egiten di-
tut erosketak, baina ez naiz
Amancioren beldur... espai-
niarra dabeharbada, baina ez
litzateke ona bere inbertsioe-
tarako; Orioko Arraun Elkar-
tean inbertituko duttumatxa!
Ez da, ordea, AEBtara artzain
joandako oriotarren semea.

Eta nik ez dakit zergatik,
baina kristoren biharamuna
nuen arren –igandetan ira-
kurtzen dut egunkaria–, en-
tresaka irakurri orduko zer-
baitek klik egin zidan: Komu-
nitate sentipen handia duten
hirietan, ez dago herri aldiz-
karia baino instituzio garran-
tzitsuagorik. Esaldiaren le-
henengo partea badu Oriok,
bigarren partea betetzea to-
katzen zaigu KArKArAzaleoi.
Momentuz, bigarren gaude
rankingean…  baina lasai,
Clubaezta eta for ever!

Nire honetan
Rikardo Uzkudun

Udako egun
batez
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inkesta
Gobernu berriari begira

EAEko hauteskunde autonomikoak pasatu eta gobernu berriak nolako aldaketak
ekarriko dituen eta beraiek zer eskatzen dioten galdetu diegu oriotarrei.

“industriari
laguntzea eskatuko
nioke gobernuari”  

u
ste dut aldaketa benetan han-
diak izango direla lehen geratuta
egon baitira gauza guztiak. Be-

raz, orain, indar berria emango zaie gau-
zei, industria geldituta dagoela ikusita.

dustriak lagunduko dio jendeari, lana
emanaz. Gero horrek bultzatuko duela-
ko denontzako askoz etorkizun hobea.
Orain dela gutxi hitzaldi batean izan
nintzen eta hizlariak esan zuen gaur
egungo egoera timobat dela, ez dela be-
rezkoa, probokatua baizik. Beraz, ahale-
gin guztia egin behar dugu probokazio
horri buelta emateko eta hori guztia uste
dut posible dela.

Fernando Aranbarri

Lehen ere izan ditugu horrelako auke-
rak, behar bezala landu izan dira, baita
aurrera atera ere. Lehen ere ikusi dugu
nola industria erabat geldituta egon den
eta garai batzuetan erabaki berri batzuk
hartuta erabaki horiek gure industria
guztiz berritu dute. Nik uste dut orain
horren beharra dagoela eta hori ikusiko
dugula.

Gobernu berriari, hain zuzen ere, hori
eskatuko nioke: industriari laguntzea.
Izan ere, industriari lagunduz gero, in-

“Berdin jarraituko
dugu maila sozial
eta ekonomikoan”

l
ehenago ezertan aldaketarik egon
bazen hizkuntza politikan izan zi-
tekeen eta ez da horren sakona

izan, ez dute haiek nahiko luketen alda-
keta hori guztia eman, beharbada ez di-

nalari ez erantzuteko. Izan ere, egoera
nazionalaren erantzunak ekarriko du
egoera sozialaren eta ekonomikoaren
aldaketa. Eskatuko nioke baita ere gizar-
te egoera aldatzea, krisi egoeratik atera-
tzea; planteatzea zein dagoen benetan
gaizki, ez baikaude alperrik eta zerbait
gaizki egin dugulako gaude hemen; eta
berriz ez egitea edo gutxienez egiten ari
direnari garaipena ez ematea.

Egoitz Eizagirre

relako ausartu. Ez zait iruditzen orain-
goak lehengo EAJkoari gehiago erantsi-
ko dionik. Egon liteke nazio izaeraren
eta estatus politikoaren inguruko ezta-
baidan nolabaiteko hasiera,ez baita oso
urrutira joango, oraindik ere ez dutelako
definitu beraiek zer nahi duten. Maila
sozial eta ekonomikoan, berdin jarraitu-
ko dugula uste dut.

Nik, gobernuari zerbait eskatzekotan,
esango nioke ez dadila izan egoera sozia-
la eta ekonomikoa aitzakia egoera nazio-

“nahi nuke koalizio
nazionalista
indartsua egotea”

G
obernu berria positiboagoa izan-
go dela iruditzen zait. Azken hiru
urte hauek oso gogorrak izan

dira eta gobernuan egon direnei agintal-
di guztian zehar igarri zaie nondik nora

Horren harira gobernu berriari zin-
tzotasuna eskatuko nioke eta politikan
praktika egokiak izatea gu zipriztindu
gabe, orain hori gertatzen ari da-eta. Es-
katuko nuke baita ere politikan onenak
egotea, ez erdipurdikoak. Orain, espero
dugu, EAJ nolabait saneatuko zela, eta
nahi nuke koalizio nazionalista indartsu
eta koherentea egotea Euskal Herriaren
onerako lan egingo duena.

Alicia Figueroa

ari ziren. Baina, era berean, denoi ondo
etorri zaigu PSOE eta PPren arteko koa-
lizio arraro horren baitan zer zegoen ja-
kiteko. 

Beraz, orain, bada garaia gurea zain-
tzeko –hemengoa izan ez arren bertako
sentitzen bainaiz–, eta behar dugun ho-
rren guztiaren alde lan egiteko: besteak
beste, une honetan lanpostuak sortzeko
eta gehienbat politikarien orain arteko
jarduera egokirik ezak sortu duen krisia
gainditzeko.

“gobernuak herriari
galdetu behar dio
zer nahi duen”

G
auza bat da  nik zein aldaketa au-
rreikusten ditudan eta bestea nik
zer nahi nukeen, erabat ezberdi-

nak dira. EAJ denboraldi handian egon
zen gobernuan eta PSOEk tokia hartu

erretiratua naizen aldetik, guri pentsio-
rik ez kentzea. 

Horrez gain, Euskal Herriari galdetu
behar lioke herriak zer nahi duen, ez bai-
ta egin behar politikariek nahi dutena,
herriak nahi duena baizik. Herriak au-
keratu arren nahi duen hori guztia ere ez
du lortuko, zaila baita, baina gutxienez
gobernuak eta herriak harremana, el-
kartrukea izan behar dute.

Koro Zaldua

zuen garaian, iruditzen zait ondo etorri
zitzaiela, pixka-pixka bat merezi baitzu-
ten horrenbeste urte patxadan egin on-
doren. Baina orain gogoa eta fedea dauz-
kat zerbait egingo dutela.

Gobernu berriari badugu zer eskatua
eta nagusiki honako behar izanak ditu-
gula iruditzen zait: lehenengo, nondik
datozen argi badakigun murrizketa ho-
riei aurre egitea; bigarrenik, lana, ez ni-
retzako gazteentzat baizik, gazte asko
baitago lanik gabe; eta hirugarrenik, ni
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D
enok entzun dugu
atez ateko zabor bil-
ketari edo atez ateko

bilketari buruz eta denok
dugu ari buruzko iritzi jakin
bat; ni  (AAB-ren) alde nago.

Alde batetik, sistema hau
erabiliz, ez direlako osasune-
rako kaltegarriak diren za-
bortegiak erabiltzen. Gaine-
ra, proiektu berri honek lan-
postu berriak sortuko ditu

herrian. Beste alde
batetik, zabo-
rrontziak kale-
tik kendu eta es-
pazioa irabaziko

litzateke, nahiz
eta egia den posteak

erabili beharko liratekeela
eta gainera zaborraren kira-
tsa kaleetatik zabalduko li-
tzatekeela. Egia da, desaban-
taila batzuk ere badituela,
adibidez, sistema honekin
zaborraren %100 ez dela bir-
ziklatzen, hondakinen %20
zabortegietara baitoa. Ondo-
rioz, hondakin horiekin  ere
beste zerbait egin beharko li-
tzateke.

Abantailak eta desabantai-
lak aztertu ondoren esan ge-
nezake atez ateko zabor bil-
keta etorkizun hobe baten
alde egitea izango litzatekee-
la.

ikasleak idazle
Aitor Etxeberria

Atez ateko
zabor bilketa

Proiektu berri
honek lanpostu
berriak sortuko
ditu herrian

Gitarra eta pianoa lagun aritu zen Sarasuak Leteren omenez. karkara

amestea egitea baino erraza-
goa dela esanez–; Heriotza-
ren begiak–bere buruaz beste
egin dutenen oroigarri–; eta
bidean utzi ditudanak. 

Une batzuetan Lete bera
kantari ari zela iruditu zitzai-
dan. Artista euskaldun han-
diaren aitorpena egiteaz gain,
beti gustura entzuten ditu-
gun kantuekin gozatu ge-
nuen. Xalbadorren heriotze-

Leteren sakontasuna
Sarasuaren ahotsean

B
ertso astean Jon Sa-
rasuaren emanaldia.
Xabier Lete hil ondo-
ren barruak hala es-

katuta prestatutakoa, Lete-
ren kantu eta poesiaz osatua.
Haurtzaroan Leteren gitarra
eta ahotsa; gaztaroan eran-
tzuteko gogoa; helduaroan
espiritualitateari arreta; eta
azken urteetan gertukoa. Sa-
rasuak entzuleok horren guz-
tiaren parte egin gintuen.

Emanaldi goxo eta xumea.
Kontatu zizkigun Leteren
kantagintzan nabarmendu
ziren aldaketak, sentimen-
duak, sinesmenak, inguruak,
adinak... bizitzak bere sorme-
nean izandako eragina.

Asmatu zuen aukeraketan
inkonformismoa, errebeldia,
ironia edo sakontasuna isla-
tuz, baina emankizuna  sako-
nean labur egin nahi eta ale
eder asko kanpoan utzi be-
har.Izarren hautsa; Giza abe-
rea –Sarasuaren hitzetan
euskaraz inoiz egin den kantu
gordinetakoa–; Negu hurbila
–Laboaren doinuan–, Nafa-
rroa arragoa–Sarasuak ume-
tan, Nafarroan, entzun eta
zerbait utzi ziona, oraindik
oroitzen baitu–; Lore bat zau-
ri bat –edozein hunkitzeko
tonuan–; Lizardiri jarriak
–Vivaldiren Neguapianoan–;
Habanera–mundu berri bat

Kritika
Leterekin
kantuberbetan 
Ahotsa eta gitarra, Jon Sarasua
Pianoa, aitor ziardegi .

an kantura iritsita kantuan
hasi eta oso hunkigarria izan
zen niretzat une hura.

Bukatzeko Ni naiz. Ni naiz
erreka zikinen iturri garbiak
aurkitu nahi dituen poeta tris-
tea… Errekek bezala gugan
arrastoa utzi zuena eta Sara-
suari ez ezik Leteri ere txalo
egiteko baliatu genuena.

[ ROSI LAZKAnO ]
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Odol Emaileen Elkarteak Oria beheko odolemaileak omendu zituen urriaren 28an
anoetan. izaskungo ermitan meza izan ostean, sariak banatu zituzten eta bazkaria
izan zen gero. Ekitaldian 6 oriotarrentzat diplomak izan ziren odola 25 aldiz ematea-
gatik. alaitz roteta, M. Jesus alunda, Jaione Solaberrieta, M. Eugenia atxega, Joakin
illarramendi eta Migel Berasaluzeri esker ona odol beharrari erantzuteagatik.

HANdiK etA HeMeNdiK››

zO RitxARRAK!››OSpAKizuNA››

K
Z guneko zerbitzua
hanka-motz dabil az-
kenaldian Orion .

Kultur Etxean bi gela di-
tuzte, Udalak utzita, bat nabi-
gatzeko eta bestea ikastaro
eta azterketetarako. 

Ekainean ikastaroak egite-
ari utzi zieten hainbat tekno-
logia arazoren aitzakian eta
IT txartela lortzeko azterke-
tarik ere ez dute egin. 

Bestalde, ordura arte, egu-
nero dinamizatzaile bat iza-
ten zen KZ guneko arduradu-
na. Orain, ordea, astean
behin baino ez da egoten.

Jendea sarri ibiltzen da
Kultur Etxean gora eta behe-
ra galdezka nola inprimatu
dezaketen, ikastaroak eta az-
terketak noiz diren... Laster
egokituko ote dute zerbitzua
oriotarren beharretara?

KZ guneko
zerbitzuari

aspaldiko gazta errezetak orduko
hartan bezala egiten saiatu ginen,
baina merkatuak eskatzen duenera
egokituz joan gara geure erara
moldatzen.”

Ramon Lizeaga, gaztagilea. Urola kostako Hitza, 2012-10-18.

“Deigarria egin zait, gu kostaldekoak
izanda, ezagutzen ez genuen
bizimodu batekin aurkitu naizelako.
Gure gertuko jendeak nola egiten
duen lan erakutsi beharrekoa da”.

Ibon Gaztañazpi, kazetaria, Urola kostako Hitza, 2012-10-23.“

Odol emaileei zorionak
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Unax Sanchez Castro, Orion

urriaren 23an.

Ander Paredes del Rosario,

Orion, urriaren 20an.

JAiOtAKOAK››

Patxi Romo Barrenetxea eta

Ainhoa Alberdi Etxeberria,

Orion, urriaren 20an.

ezKONdutAKOAK››

Frantziska Atorrasagasti

Genova, Orion, azaroaren

4an. 90 urte.

Agustina Arruti Lertxundi,

Aian, urriaren 31n. 84 urte.

HildAKOAK››

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

Alan, euripean, 1954ko uholdean bezala. IñakI ItUraIn

Izoztegi izena baserriri izo-
tzak eman zion, ia negu osoan
alde egiten ez zuelako. Izotza
batetik, eta ura bestetik, ez
zuten bizimodu errazik para-
je hartan. Kalera, edozertara
etortzeko ere, alan igaro be-
har izaten zuten errioa. Hala-
xe pasatzen zituen aitak hau-
rrak, Saikolako eskolara joa-
teko. Huraxe zen handik
ateratzeko modu bakarra,

izoztegi baserria ur azpian,
1954ko uholdea (eta ii)

U
holdearen bihara-
munean, eguerdi
partean, Izoztegi-
ko aita, morroia eta

seme bat urak azpian hartu-
tako baserrira itzuli ziren
Ilunbetik, panorama ikuste-
ra. Basoan lotutako anima-
liak bizirik ziren. Goiko loge-
lan oheari lotutako oilandak,
itota denak, bi izan ezik: lotu-
ra hautsi eta ohe gainera igo
zirenak. Komunean geratu-
tako txerria, bizirik, aurreko
hankak arraskaren gainean
jartzen asmatu zuelako, le-
poa pixka bat altxatzeko. Etxe
ondoko txabolan sartutako
alak, ura sabairaino igo zene-
an, hautsi egin zuen txabola-
ko teilatua eta, handik atera-
ta, urak eraman zuen errioan
behera. Beste txabola batean
upelak zeuzkaten, bukoiak,
seiehun bat litro sagardore-
kin, sei bat, haietako bat hu-
tsik. Hura, hutsik zegoena,
urak gora altxatu eta beste
txabolan alak egindako gauza
bera egin zuen sagardotegia-
ren txabolan: sabaia puskatu
eta zuloa egin. Handik atera
ziren kupela guztiak. Batere
gabe geratu ziren. Artoa, ba-
barruna eta baratzean zeuz-
katen gainontzeko ortuari
guztiak ere alferrik galduta
zeuden. Urak 10 meta belar
eta lau meta garo ere eraman
zituen berekin, zeuzkaten
guztiak. Horixe topatu zuten
aizpuruatarrek Izoztegin..

alan; edo oinez, kilometro
asko eginda, Txokoaldera.

Uholde izugarri hartatik
urte gutxitara, baserria utzi
eta errioa betiko igaro zuten,
Intxaurretara. Izoztegi, Itzao
bezala, errioaren Aiako alde-
an dauden bi baserriak, giza-
kiak baztertuta daude orain,
izoztuta.

[ IñAKI ITuRAIn ]

Oroimenaren
kutxa
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“Hamalau urterekin hasi ginen
txapelketetan, baina bikote gisara”
Olatz Lizaso eta Intza unanue
abeslariak

tuetan koruak egiten ditut Olatz Zugas-
tirekin batera. Hurrengo kontzertuak
azaroaren 16an, Zallan eta 17an Donos-
tiako Kursaalean izango dira.
Txapelketarako non entseatzen duzue?

O: Astean behin elkartzen gara Ikasto-
lan. Gu bioz gain gehiagok ere entsea-
tzen dute: Zarauzko Paul Beitiak gita-
rrarekin eta Eneritz Aulestiak abesten,
Aiako Iñaki Lizarraldek kantuan eta
Orioko Julen Alonsok eta Iker Urdanga-
rinek  soinuarekin eta  perkusioarekin.
I: Txapelketara begira hasi ginen elkar-
tzen, baina orain, beharbada, jarraitu
egingo dugu. 
O: Hiru abestirekin aurkeztu gara txa-
pelketara: bat bakarlari moduan ari den
bitartean besteok koruak egiten ditugu,
denok txandaka.

Abestiak ere sortzen dituzue, ezta?

I: Guk zehazki ez, baina taldean badira
sortzaileak. Txapelketarako kantuaren
doinua, Julenek Harribilentzako sortu
zuen: Argi-ilun . Hitzak Intzaren ahizpa
Goiurirenak dira. 
Txapelketan aldaketak izan dira aurten. 

I: Orain arte kanporaketa izan da lehe-
nengo eta finala gero, baina aurten parte
hartzaile gutxi garenez, denok izango
gara finalean, azaroaren 18an Donostia-
ko Antzoki Zaharrean.
O: Sarietan ere aldaketak izan dira. Le-
hen bakarka, binaka eta taldeka sail ba-
koitzeko bina sari ematen zituzten. Aur-
ten, orokorrean hiru sari banatuko di-
tuzte, eta, horrez gain, sorkuntzakoa.
Nola aurreikusten duzue finala?

O: Ez ditugu partaide guztiak ezagutzen,
beraz, zaila da esatea. Txapelketetan ur-
duri egon arren, gustura aritzen gara.
Besteek nola abesten duten ikusita, gure
mailakoakbadirela badakigu. 
I: Berriek ez dakigu lehengoan zer mo-
duz abestu zuten. Baina badakigu ba-
tzuk oso maila ona dutela. Hala ere, kon-
tua gu agertokian gustura aritzea da.karkara

Urte batzuk daramatzate elkarrekin abesten Olatz Lizaso eta
Intza Unanuek. Ikastolaren eta Olatz zugastiren ekimenez
sortutako Olaxka abesbatzan hasi zuten bidea eta ordutik hona
zugastirekin jarraitu dute kantuaren munduan.

iRAti AGiRReAzAldeGi

Gipuzkoako Kantu Txapelketan biga-
rrenak izan ziren 2011n eta 2012koan
kanporaketa jokatu dute dagoeneko.
Aurten, bakarlari gisa aritu da Intza eta
Olatzek koroak egin dizkie hainbat abes-
lariri.
Nola hasi zineten kantuan?

Intza: Ikastolako koroan. Zaletasuna,
etxetik datorkit, amonarengandik.
Olatz: Lehendik beste batzuk zeuden
taldean eta gero sartu ginen, martxan ja-
rraitzeko. Etxean, amak ere abesten du. 
Gero, Olaxkarako pausoa eman zenuten.

O: 12 urterekin hasi ginen eta taldean al-
daketak egon arren, gu hasieratik gaude.
Aurrekoek utzi egin nahi zuten eta ira-
kasleek taldea galtzerik nahi ez zutenez,
guri eman ziguten aukera. Olatz Zugas-

tiren ideia euskal kanta zaharrak, herri-
koiak, abestea zen; ez egungo kantuak.  
I: Askotan eskatu izan diogu Olatzi gaur
egungo kantuak abestea, baina kontura-
tu gara ez dela egokia; asko entzun ditu-
gunez, imitatzera jo baitezakegu. 
Olaxkarekin hainbat ekitaldi esangura-

tsutan parte hartu duzue, ezta?

O: Manuel Lasarteren omenaldian; Gas-
teizen, ikastolen ekitaldi batean; eta he-
rriko beste hainbatetan.
I: Benito Lertxundiren kontzertu bate-
an, Kultur Aniztasunaren jaian…
Eta txapelketetan?

I: Olaxkaren izenean ez ginen txapelke-
tetara joan. 14 urterekin hasi ginen txa-
pelketetan, baina bikote gisara. 
Txapelketan aritzeaz gain beste non-

bait ere abesten duzue?

I: Bai, nik Benito Lertxundiren kontzer-

“Konturatu gara ez dela
egokia gaur egungo abestiak
kantatzea; asko entzun
ditugunez, imitatzera jo
baitezakegu.”

“Badakigu beste abeslariek
maila ona dutela. Hala ere,
kontua gu agertokian gustura
aritzea da”
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AZAROA
9an, Larrañaga.
10etik 16ra, Lasa.
17an eta 18an, Etxeberria.
19an, Zulaika.
20an, Iriarte.
21ean, Larrañaga.
22an, Mutiozabal.
23an, Etxeberria.
24an eta 25ean, Azaldegi.
26an, Iriarte.
27an, Larrañaga.
28an, Mutiozabal.
29an, Zulaika.
30ean, Azaldegi

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

09 12:17 eta  _____ 05:54 eta 18:33

10 00:55 eta 13:16 06:55 eta 19:27

11 01:46 eta 14:07 07:48 eta 20:15

12 02:34 eta 14:55 08:37 eta 21:01

13 03:19 eta 15:41 09:24 eta 21:47

14 04:04 eta 16:28 10:11 eta 22:32

15 04:49 eta 17:14 10:58 eta 23:17

16 05:35 eta 18:03 11:46 eta _____

17 06:23 eta 18:53 00:05 eta 12:36

18 07:15 eta 19:49 00:54 eta 13:30

19 08:12 eta 20:51 01:48 eta 14:29

20 09:17 eta 22:02 02:49 eta 15:35

21 10:30 eta 23:18 03:58 eta 16:47

22 11:45 eta _____ 05:12 eta 17:58

23 00:28 eta 12:51 06:23 eta 18:59

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.

22 urteko neska LH eta

DBHko ikasleei eskola

partikularrak emateko

prest. Tf.: 653724570.

Neska lan bila. Errefe-

rentziekin.Tf.:  661 133 295

(Marina). 

Aurkitutakoak
Haurren patinete arrosa

aurkitu nuen Arrantzale

kalean, Kutxa inguruan.

Minniren argazkia du. 

Tf.: 943 834 248. 

21:00etatik aurrera deitu. 

Alokatzeko
Eraberritutako hiru lo-

gelako etxebizitza aloka-

gai Eusko Gudari kalean. 

Tf.: 636 386 663 edo 

607 580 841.

Etxebizitza alokatzeko

Aian, Andatza auzoan. 

Garajea eta igogailua ditu.

Merke.  Tf.:660 893 220

(Manolo).  

Neska batek logela 

alokatuko luke Orion. 

Tf.:627 164 750.

Etxebizitza berria aloka-

tzeko Aian. Hiru logela, bi

bainugela eta garajea ditu.

Tf.: 629 680 410.

Orion garajea saltzeko

edo alokagai. Antilla-

Hondartza kalean. 

Tf.:650 340 544.

Etxebizitza alokatzeko

Eusko Gudari kalean. 

3 logela.Tf.: 943 83 33 97

(Mari Karmen).

Saltzeko
Tamaina oneko Aiako

intxaurrak salgai. 5 kilo 20

eurotan. Tf.: 943 13 21 31

edo 634 424 887.

Erosteko
Macintosh ordenagai-

lua erosiko nuke. Mahai

gainekoa. Tf.: 637 836 663

(Saioa).

Lan eskaera
Emakumea asteburue-

tan lanerako prest. 

Garbiketan eta  zaintzan.

Tf.: 638 602 555.

Emakumea lanerako

prest. Garbiketan, haurrak

edo adinekoak zaintzen… 

Tf.:  674 811 827. 

Neska lan bila. Haurrak

edo adinekoak zaintzen

eta garbiketa lanetan. 

Tf.:  661 133 295. 

22 urteko neska LHko

ikasleei eskola partikula-

rrak emateko prest. 

Ingelesa ere bai. 

Tf.: 627 411 164. 

AzOKA››

[ ]

LANEGUNETAN
DONOSTIA-ORIO-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 7:30 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 7:40 8:25 8:55 9:25 10:2511:25 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 23:00

ZARAUTZ-ORIO-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  10:05 10:30 11:05 11:30 12:35 13:30 14:05 14:30 15:05 15:35 16:05 16:30 17:05 17:35 18:30 19:30 20:05 20:30 21:30 22:00

N-634 errepidetik doan zerbitzua.

AUTOBUS  ORDUTEGIAK››

DONOSTIA-ZARAUTZ
Donostia 5:47 6:17 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:47 10:4711:47 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 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 10:14 11:14 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:4415:14 15:44 16:14 16:4417:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 21:14 22:14
Zarautz 6:20 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:2012:2012:50 13:2013:5014:2014:5015:20 15:5016:2016:5017:2017:5018:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20

ZARAUTZ-DONOSTIA
Zarautz 6:08  6:38  7:08  7:20   7:38    8:08   8:20  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 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 21:08 22:08 22:40

Aia-Orio 6:15   6:45   7:15   7:25   7:45 8:15    8:25 8:45   9:15   10:15    11:15    12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15 22:47

Donostia 6:39  7:09  7:39   7:48   8:08   8:39   8:48  9:09   9:39   10:39   11:39   12:39  13:09   13:39  14:09  14:39  15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09   20:39     21:39 22:39 23:11

Gipuzkoan garraiatzeko begira: www.mugipuzkoa.com. Grisez dauden orduetan trenak daude lanegunetan.

TREN  ORDUTEGIAK››

ASTEBURUETAN
DONOSTIA-ORIO-ZARAUTZ
Donostia 8:00          ...orduro...             22:00          22:30
Orio 8:35 ...orduro... 22:35 23:05
Zarautz 8:45           ...orduro...            22:45          23:15

ZARAUTZ-ORIO-DONOSTIA
Zarautz 6:45           ...orduro...            21:45
Orio 6:55 ...orduro... 21:55
Donostia 7:35           ...orduro...            22:35

N-634 errepidetik doan zerbitzua. Gaueko zerbitzua lurraldebus.net

OSPITALEAK
OSPITALEAK-ORIO-ZARAUTZ
Ospitaleak 8:10*    8:15       9:15       10:15      11:15     13:15      14:15     15:10*    17:15     18:15       19:15       20:15     21:15     22:10*
Orio 8:30      8:55      9:55      10:55      11:55      13:55      14:55      15:30      17:55      18:55      19:55      20:55      21:55      22:30
Zarautz 8:40      9:05      10:05     11:05       12:05     14:05    15:05      15:40      18:05     19:05      20:05    21:05       22:05     22:40

ZARAUTZ-ORIO-OSPITALEAK
Zarautz 7:15     7:45      8:45      9:45      10:45      12:45      13:45     14:10     16:45      17:45      18:45      19:45      20:45      21:15
Orio 7:25      7:55      8:55      9:55      10:55      12:55      13:55      14:15      16:55      17:55      18:55      19:55      20:55      21:25
Ospitaleak 7:45    8:15      9:15       10:15      11:15      13:15      14:15      14:45    17:15      18:15       19:15      20:15     21:15      21:45

Zerbitzua autobidetik, lanegunetan bakarrik. *Donostia Pio XII-tik hasten da, 5 minutu inguru Ospitaleetara iristeko.
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azaroaren 22an Santa zezilia eguna denez, Danbolin Musika eskolako
txistulari, trikitilari eta musika mintzairako ikasleek kalejira egingo dute
17:00etan kultur etxe atzeko plazatik abiatuta. Han pianojoleak arituko dira,
Goxoki pareko parkean gitarra taldea, Ikastolako pergolan biolinak eta,
azkenik, Herriko Plazan banda. 19:00etan, kontzertua izango da ikasle eta
irakasleen eskutik kultur etxean eta bukaeran diplomak banatuko dituzte.

Musika Santa Zezilia egunean

Orio
Haziak
Azaroaren 10ean, hazi ba-

naketa, Herrioren eskutik. He-
mengo landareen haziak
emango dituzte. 11:00etatik
14:00etara, Herriko Plazan. 

Ikastaroa
Astelehenetan, 6 urtetik au-

rrerako umeentzatBrain Gym

saioak. Mandalara taldearen
lokalean. Beharrezkoa da au-
rrez izena ematea. Irkus
Fernandez: 655 726 291. 
Azaroaren 24an eta 25ean.

Chikung  CFQ 2. maila, Medita-

zioa argi sendagarrian. Irakas-
leak: Manuel J. Dominguez
eta Ana Rodriguez. 09:30etik
14:30era. Mandalara taldea-
ren lokalean.  Informazio
gehiago:  648 487 489 edo
mandalarataldea@gmail.com.

Informatika
Azaroaren 12an, 19an eta

26an. 16:00etatik 20:00 etara
egongo da dinamizatzailea
KZ gunean, Kultur Etxean.

Hitzaldia
Azaroaren 16an, Mindful-

nessari –estresa gutxitzea–
buruzko hitzaldia. Hizlaria: 
Roberto Altzibar.  20:00etan,
Mandalara taldearen
Antxiola kaleko lokal berrian. 

Erakusketa
Azaroaren 16ra arte, 

animalia hegalariei buruzko
Heganerakusketa. Argazkila-
riak: Jose Mari Llavori, Antton
Alberdi, Ander Olaizola eta
Iñaki Mezquita. Euskal Natura
elkartearen eta Herrio natur
taldearen eskutik. Erakusketa
ikusteko: 10:00etatik 
13:00etara eta 16:30etik
20:00etara, Kultur Etxean.

azokara. Bazkaria Lasa jate-
txean. Ondoren, Bergarako
alde zaharrean bisita. 35 euro.
Txartela erosteko azaroaren
27an, 16:00etatik 18:00etara,
Zaharren Babeslekuan. 

Aia
Podologoa
Azaroaren 17an,  podologoa-
ren kontsulta. Ordua hartzeko
deitu: 943 13 11 44. 

Silo-Bolak
Azaroaren 13an, silo-bolen 
bilketa. Informazioa: Urkome 
(943 81 65 00) edo 
Igor (660 04 97 51).

Gaztainerre eguna
Azaroaren 18an, umeentza-
ko ikuskizuna eta ondoren,
gaztainak erreko dituzte eta
freskagarriak ere izango dira.
Otar baten zozketa ere egingo
dute. 17:00etan hasita, Herri-
ko Plazan, euria eginez gero
frontoian.

Traste zaharrak
Azaroaren 14an eta 28an.

Traste zaharren bilketa ohiko
zabor ontzien ondoan. Traste-
ak atera aurretik udaletxera
deitu zer botako duzuen 
jakinaraziz. Tf.: 943 83 03 46.

Bingoa
Azaroaren 14an, 21ean eta

28an, bingoa, Zaharren Babes-
lekuak antolatuta. 16:30etik
18:30era, Kultur Etxean.

Ipuin Kontalaria
Azaroaren 16an. Judith 
Huegun ipuin kontalariaren
saioa umeentzako. 18:00etan,
Udal liburutegian.

Irteera
Abenduaren 13an, Zumarra-

ga eta Bergarara irteera, Zaha-
rren Babeslekuak antolatuta.
09:30ean Oriotik abiatu eta
Zumarragako Santa Luziako

AGeNdA››

Atzeko azala: aiako
Urdaneta auzoa xx.
mendean
Iturria: aiako Udala
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