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jOSebA SARRiONANdiA 

1
ohianeko pagoak blai
aideratuz hiru elai.
ostadarraren harian dira
hirurak pausatu nahi

2
Larrosak dira gorriak
edo bestela xuriak.
Hagitzez dira ederragoak
neskatilaren irriak.

3
Maldan behera urratsa
betiko bidean latsa.
Hodei ilunak gaua belzten du
udazkena ez da bedatsa.

4
Usapalak ostantzean
huts bat badut bihotzean.
Zatoz maitea gure etxera
dostatzera arratsean.

5
eder basoan haritza
haran aldean garitza.
Fruitu antzera ontzen da hemen 
gizasemeen bizitza.

6
Sagar gorriak dilindan
damea dago ganbaran
maite laztanez hartzeko eta
elkartzeko ohantzean.

7
isiltasuna abailtzen da
luma galdu bat bezala
begiak uso, mingaina arana
zure bihotza ene aingura.

8
Hurrun gauhontzak uluka
zakur deslaiak zaunkata.
Mende oso bat iraganen dut
zure ondoan koblaka.
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Ezkutuko aurrekontuak

Orioko EAJko zinegotziok  ez dugu 
parte hartu udalbatzak aurrekontuak
onartzeko egin duen bozketan. Gehien
bozkatua izan den alderdiari eta babesa
emandako oriotar guztiei errespetua
guztiz galdu zaie eta 1.200 oriotarren or-
dezkariekin kontatu gabe eta ezkutuan
egindako aurrekontuak inposatu nahi
dizkigute.

Udalbatza aretoan gogoratu genion
Bilduri EAJko zinegotziok, herriari
emateko zerbait badugula pentsatzen
dugulako dihardugula lanean. Bilduk al-
katetzaz jabetu zenean haize berriak
ekarriko zituela agindu zuela gogoratu
diegu, baina hori ez da horrela  izan.  

Nahikoa da. Aurrekontuen diseinua-
ren garapenean izan duten jarrerak hau-
tetsien pazientzia agortu du. EAJ gober-
nuan zegoenean hilabetetako lana iza-
ten genuen talde guztiekin aurrekontua
lantzeko eta akordioetara iristeko eta
ahalegin horren ondorioz, aurrekontua
onartu egiten zen. Horretaz gain, gutxie-
nez hiru hazienda batzorde behar izaten
ziren: lehenengoa aurrekontuaren zirri-
borroa aurkezteko, bigarrena ekarpe-
nak jaso eta eztabaidatzeko eta hiruga-
rrena diktaminatzeko.

Bilduk hori guztia 13 egunetan egin
nahi  izan du  eta batzorde bakar batetan.
Otsailaren 7ko arratsaldean fotokopia
bat utzi ziguten karpetan –8ra arte ezin
izan genuen jaso–eta inongo azalpenik
eman gabe, 20an diktaminatu egin nahi
zuten. Tartean inongo azalpenik eman
gabe, aurrekontuaren ildo nagusien
nondik norakoak azaldu gabe, partida
berrien deskribapena eta zergatia azal-
du ere egin gabe.

EAJko ordezkariok hala eskatuta,
otsailaren 20ko batzordea zalantzak ar-
gitzeko erabili zen eta ekarpenak egin
ondoren, diktamena martxoaren 5ean
ematea adostu zen. 2013ko aurrekontua
aztertu ondoren, oriotarren onurarako
behar beharrezkoak diren ekintzak bu-
rutzeko diru partidak falta zirela-eta,
EAJk ekarpenak egin zituen. Besteak
beste, Haurreskolan plaza gehiago lor-
tzeko obrarako diru partida bat, herriko

guntzaileek ematen diguzuen laguntza
eta aterpea. Zuek gabe ezin da irudikatu
KArKArArik.

Boluntariotza dakar berekin lagun-
tzaile izateak. Izan ere, urtez urte, garai
zailak ala hobeak izan, KArKArAk zehaz-
tutako kuota ordaintzeko prest agertu
zarete asko eta asko. dena den, eta ez
inolaz ere, garrantzia gutxiago duelako,
norberaren aukeren arabera ere jaso
izan du laguntza KArKArAk. Hogeita urte
askoan 5.000 pezeta eta ondoren 30 eu-
roko kuota finkoari eutsi ondoren, duela
zazpi-zortzi urte igotzea erabaki ge-
nuen, proiektu berriei –web gunea mar-
txan jartzeko, esate baterako– heltzeko.

Tamalez baina, egoera aldatu egin da
eta KArKArArekin jarraitzeko zuen la-
guntza ekonomikoa ezinbestekoa dugu.
Ahalegin txiki bat eskatzen dizuegu:
KArKArA TAldEA KUlTUrElKArTEAren
proiektuak aurrera egin dezan, urtean
36 euroko diru-laguntza ematea; alegia,
orain arte baino euro bat gehiago. dena
den, hala nahi duenarentzat, hortik go-
rako zenbatekoak ere ongi etorriak izan-
go dira. 

Esfortzu horren ordainetan, saritu
egin nahi zaituztegu, gure esker ona
adierazteko. Horrenbestez, Arkupere-
kin, Orioko merkatarien elkartearekin,
egindako hitzarmenari esker, hilean
behin Arkupeko dendaren batean gasta-
tzeko 60 euroko bono bat zozketatuko
dugu KArKArAren laguntzaileen artean. 

Besterik gabe, agur eta ondo bizi.
KArKArA TAldEA KulTur ElKArTEA

txikientzat ludoteka bat eta etxebizitza
arloan izaten ari garen arazoari aurre
egiteko diru partida bat. Horren aurre-
an, ordea, partaidetzaren eta demokra-
ziaren  itxurak egin dituzte eta ekarpe-
nak egiten utzi ondoren, eztabaidarako
aukera ere ez dute eman.

Eta horren adibide garbiena hauxe  da:
diktaminatu behar den aurrekontu defi-
nitiboa batzordea egin baino lau ordu le-
henago aurkeztu ziguten. Eta hori onar-
tezina da!

Orioko Bilduk gardentasuna eta par-
taidetza modu selektiboan erabiltzen
ditu. Udaleko balkoian bandera espaino-
la jartzearen erabakia EAJrekin ere kon-
partitu nahi izan dute. Zenbatetan en-
tzun behar izan dugu PNV Español!
Orain zuentzat inposaketa den hori zer
izan da ba EAJrentzat? Beti frentean
izan zaituztegu eta orain zuen aldame-
nean nahi gaituzue? Aurreko legealdian
ere bandera jartzeko errekerimendua
bazegoen eta EAJk ez zuen onartu. Guk
berdin jarraitzen dugu.

Koherentziaz jokatzen dugu beti, ar-
duratsu eta errespetuz. Gutun honek
hori guztia salatu nahi du. Errespetu fal-
taz eta arduragabekeriaz egiten diren
ekintzetan ez dugu parte hartuko. Gure-
gan konfiantza jarri zuten 1.200 pertso-
nei errespetua eta ardura zor diegulako.

Orioko EAJ

Laguntzaileei gutuna

Adiskide hori, 
Ziurrenik eskutitz hau iritsi da zure

eskuetara, baina postetxetik batzuk
bueltan etorri zaizkigunez, aldizkaria-
ren bidez ere helarazi nahi dizugu zuri
zuzendutako gure azken idatzia.

Horrez gainera, etxean gutunik jaso ez
baduzu, zure datuak eguneratzeko pre-
mia dugulako da eta eskertuko genuke
horiek eguneratzeko gurekin harrema-
netan jartzea.

KArKArA TAldEA KUlTUrElKArTEA-
ren 338 laguntzaileetako bat zara, gure
proiektuan sinesten duzulako eta babe-
sa eskaintzeko prest zaudelako. Biho-
tzez eskertzen dugu zu eta gainerako la-
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Ia 8 milioi euroko aurrekontua
onartu du Orioko Udalak 2013rako

Martxoaren 7an, ostegunarekin, ezohi-
ko udalbatzarra egin zuen Orioko Uda-
lak. Mahai gainean jarri zituzten gaien
artean, garrantzitsuena, 2013ko Udal
aurrekontuena zen.

Bi egun lehenago, martxoaren 5ean,
Ogasun Batzorde informatzailean oniri-
tzia jasota eraman zituzten plenora au-
rrekontuak. Batzorde hartan, EAJren
ordezkariak bilera bukatu aurretik aul-
kitik altxa eta bertan jarraitzeari uko
egin zion, behin aurrekontuei ezezko
bozka eman eta gero, EAJren ekarpenak
kontuan hartu ez dituztela ikusita Jon
redondoren hitzetan. EAJko ordezka-
riek adierazpen bat irakurri zuten  mar-
txoaren 7ko ezohiko bilkuran, eta antze-
ko argudioak erabilita, saioan parte har-
tzeari uko egin zioten. Hutsik utzi
zituzten beren aulkiak. Bilduko ordez-
karien arabera,EAJri egin zituen ekarpe-
nen gainean eztabaidatzeko aukera
eman zitzaion, baina haiek ez zuten elka-
rrizketa erabili nahi izan.

Aurrekontuak
Orioko Udalaren aurrekontua jaitsi egin
da nabarmen 2011tik hona: duela bi urte
10,4 milioi eurokoa izan ziren, iaz 9,2koa
eta 2013an 7,8 milioi inguruko aurre-
kontua izango du Orioko Udalak. 

Murrizketak egiterako garaian, ohiko
gastuei erreparau diote Bildu eta Oraine-
ko ordezkariek.  Horretarako, protoko-
loan, telefonian, igogailuen mantenu

gastuan, posta zerbitzuan, azpiegituren
mantenu eta garbiketan… gastatzen
dena neurtu eta doitu egin du Orioko
Udalak. Gobernuaren arabera, gastu
arrunta eta sarrera arrunta orekatzeko
arazoak ditu gaur egun Oriok, azpiegitu-
rak mantentzea garestia delako. Hori
dela eta, sarrerak igotzeko hartu duten
neurrien artean exekutiba abiaraztea
izan da: Orioko Udalak jartzen dituen eta
ordaintzen ez diren isunak Gipuzkoako
Foru Aldundiaren ogasunak kobratuko
ditu hemendik aurrera. Baita 2008tik
hona ordaindu gabe daudenak ere.

Hezkuntzari eta ongizateari eman die-
te lehentasuna aurrekontuetan, eta, he-
rriko taldeei, diru-laguntzak ahalik eta
gutxien jaisten saiatu dira. Inbertsioetan
jarri dute indar gehien Orioko Udaleko
arduradunek: Kanpineko bungalowetan
eta lanetan -535.000 euro eta 115.000
euro hurrenez hurren- eta bide publiko-
ak berritzen -92.5000 euro. Gainerakoa
Etxeluzeren erosketan –76.975 euro–
eta kiroldegia txukuntzen –72.839 euro–
inbertituko dute. Horrez gainera, Plan
Orokor berria egin nahi dute non 2020-
2025eko Orio irudikatuko duten Horre-
tarako, 50.000 euro erabiliko dira.

EAJko zinegotzien aulkiak hutsik geratu ziren martxoaren 7ko udalbatzarrean. karkara

Aurreko urteetakoarekin konparatuz behera egin du Udal
aurrekontuak. Ohiko gastuetan egin dituzte murrizketa
nabarmenenak Bilduk eta Orainek osatzen duten Udal Gobernuak

zeNbAKiA

5
Ekarpen. eaJk bost ekarpen egin zituela

eta ez zituztela kontuan hartu adierazi zuen.

Udal gobernuak, berriz, ekarpen horietatik 3

aurrekontuan sartu dituztela eta bat azter-

tzen ari direla. eaJk ez du horrela uste, eta,

horregatik, Udal aurrekontuak eztabaidatze-

ko plenoan parte hartzeari uko egin zion.

ORiOKO KONtuAK
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Apirilean hasiko dira
Kukutza auzian atxilotu
zituztenen epaiketak 

Kukutza eraitsi zuten egunean gaztetxe-
tik atera eta atxilotutako ia lagun guztien
aurka fiskaltzak hemezortzina eta ho-
geita hamarna  hilabete arteko espetxe
zigorra eskatu du desordena publikoa
egotzita. Horien artean oriotar bat, 21 ur-
teko A.M., dago inputatuta. 

Gazte oriotarra 2011ko irailaren 23an
atxilotu zuten, eta, gaua Erandioko ko-
misarian eman ondoren, epaile aurretik
pasa eta aske geratu zen, karguekin. de-
sordena publikoa, autoritateari erresis-
tentzia eta autoritatearen aurkako aten-
tatua leporatu zizkioten. Auzipetuek ja-
kinarazi dutenez, apirilean aurreikusten
dira epaiketak, nahiz eta prozesua luzatu
daitekeen.

Orain arte egin diren 2 epaiketetan,
Ertzaintzak emandako bertsioa benetan
gertatutakoarekin bat ez zetorrela  argi
geratu delaadierazi dute gaztetxeko kide
zirenek. Iñaki Carro akusatuen aboka-
tuak, atxiloketak arbitrarioak eta justifi-
kaziorik gabeakizan zirela salatu du.

Hori dela eta, Ni ere han egon nintzen,
elkartasuna ez da delitua kanpaina jarri
du martxan Kukutzako elkartasun tal-
deak, KukutzaIII gaztetxearen huste eta
eraisteak iraun zuen egunetan Ertzain-
tzak atxilotutako 80 pertsona eta zauri-
tutako 100dik gora lagunei elkartasuna
eta babesa helarazteko asmoz.

Jaialdiak
Kukutzako elkartasun taldeak jaialdiak
antolatuko ditu datozen hilabeteetan
isunak ordaintzeko dirua eskuratu ahal
izateko. Horrenbestez, Euskal Herriko
eragile, elkarte, gaztetxe eta norbanako-
ekin harremanetan jartzeko asmoa adie-
razi dute laguntza eta parte hartzea eska-
tzeko.

Maiatzean, esaterako, Zarauzko Pu-
tzuzulo gaztetxea izango da jaialdi horie-
tako baten lekuko. Udaren bueltan, be-
rriz, Orioko Etxeluze gaztetxeak jasoko
du antolaketaren ardura ematen dion le-
kukoa.

Kukutza kasuan auzipetu izan direnen alde manifestazio asko egin dira. Irudian Bilboko bat. araLar.Net

2011ko irailean eraitsi zuten Kukutza III Bilboko Errekalde auzoko
gaztetxea. Eraikina behera bota zuten egunean izandako istiluetan
atxilotu asko izan zen, tartean oriotar bat. Apirilean epaituko dute

lAbuR

Kultura
Piano jaialdia
Amaia Izagirre eta Jon Loidi, Danbolin

Musika Eskolako ikasleek, XVIII. Donos-

tiako nazioarteko piano lehiaketan har-

tu zuten parte martxoaren 9an. Izagi-

rrek 11 urte ditu eta oinarrizko 1. mailan bi

pieza jo zituen. Berrogei gazteren arte-

an, 11k lortu zuten lehenengo aipamena,

tartean Izagirrek. Jon Loidik 13 urte ditu

eta bi pieza jo zituen honek ere erdiko 1.

mailan. 26 gazteren artean, Loidik lortu

zuen lehenengo aipamena. Gainera,

epaimahaikoek, martxoaren 10ean izan

zen Victoria Eugeniako bukaerako kon-

tzertuan parte hartzeko aukera eskaini

zioten, duen gaitasuna erakusteko, bes-

te bost partaiderekin batera.

Esoain irabazle Ordizian
Ahoz-aho 2013 izeneko jaialdiaren ba-

rruan, ipuin kontalarien lehiaketa antola-

tu zuen Intujai taldeak Ordiziako Udala-

ren laguntzarekin pasa den otsailaren

23rako. Sei ipuin kontalari izan ziren ber-

tan, tartean Ibai Esoain oriotarra. Irabazi

egin zuen eta 300 euro eta kalabaza

itxurako garaikurra ekarri zituen Oriora.

Udaleko kontuak
Udako lanpostuen eskaintza
Udalak deialdia egin du udan lanerako

hartuko dituen pertsonak aukeratzeko.

Orion erroldatua eta langabetua izan be-

har da parte hartzeko. Honako lanpos-

tuak dira eskainitakoak: Kanpinerako

lau zaindari, Antillako hondartzako kabi-

nen bi garbitzaile, kanpineko komunen

lau garbitzaile,  bi udaltzain laguntzaile

eta txu-txu trenaren bi gidari. Aldizkako

langile finkoek gaur egun betetzen du-

ten lanpostuetakoren bat hutsik gera-

tzen bada, langile horrek uko egin diola-

ko, lanpostu hori aurrez aipatutakoei

gehituko diete. Eskabideak udal bulego-

etan aurkeztu behar dira, astelehenetik

ostiralera, 08:30etik 14:30era, apirilaren

5a baino lehen, han emango duten ins-

tantzia betez. Lanpostu horiek betetze-

ko egin beharreko probak apirilaren

20an izango dira Orioko Ikastolaren

eraikin berriko areto nagusian,

09:00etan hasita. Horrez gainera, turis-

mo bulegoan eta kanpineko harreran la-

nean jarduteko pertsona bat hartuko du

Orioko Udalak udan. Eskaerak apirilaren

5a baino lehen aurkeztu beharko dituzte

udaletxean. Curriculumak udal bulegoe-

tan utzi behar dira, titulazioak behar be-

zala egiaztatuz, astelehenetik ostiralera,

08:30etik 14:30era.
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kontaketa osatzeko. Kaltetu, senide edo
herritarrengandik jasotako dokumentu
publikoak, pribatuak, adituen txostenak
eta zuzeneko kontaketak. 

Elkarteko Isabel Gonzalez eta Aiala
Oronoz arduratuko dira datozen hilabe-
teotan ahozko testigantzak jasotzeaz.
lanean hasiak dira eta Gonzalezek he-
rriko hainbat gertaera kontatu zituen:
aurkariei pasabidea galarazteko zubia
bota zuela eta Batallon de trabajadores
delako batek konpondu zuela, frankis-
moan hezteko Orion zegoen udako kan-
pamendua, kaleei euskal izenak kendu
egin zitzaizkiela… 

Oronozek, berriz, errepresioak modu
askotakoak izan zirela adierazi zuen eta
horietako batzuk jakinarazi: hildako eta
desagertuak, Getariako hilerrian edo
Xuai gainean fusilatuak, frontean hilak,
torturatu eta erasotuak, presoak, erbes-
teratuak, frankisten tropetan sartzera
behartuak, Udal langile eta irakasle baz-
tertauk…

Herrian, garai hartako testigantzak ja-
sotzea da elkartearen asmoa; bai erre-
presioa jasan zutenena, baita bitarteka-
riena ere. Horretarako, uste dute egokia
litzatekeela oriotarrekin zubi lana egitea
eta laguntzeko lan-talde bat egotea. He-
rritarren batek ikerlariekin harremane-
tan jarri nahi izanez gero udaletxeko ha-
rrerara jo dezake.

Iraganarekiko lotura ez galtzeko ahale-
gina da oroimen historikoa; garai bateko
gertaerak biltzen dituena, iragana balo-
ratuz eta errespetatuz. Gerra Zibilaren
oroimen historikoak, garrantzia izan
arren, ezer gutxi dakigu Orion errepre-
sioa jasan zutenei buruz; dokumentazio
gutxi dagoelako eta orduan bizitakoak
askok kontatu nahi ez dituelako.

Hori dela-eta lau Haizetara Gogoan
koordinadorak Udalaren eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiaren laguntzaz proiektu
bat jarri du martxan. Memoria histori-
koa berreskuratzea eta oriotarrek bizi
izandako injustizia eta errepresioaren
berri jakin eta dagokionari ordainaraz-
tea dira helburuak.

Bi asmo abian
Proiektuaren aurkezpenean Beñat Sola-
berrieta alkateak jakinarazi zuen Orion
oroimen historikoa berreskuratzeko bi
asmo daudela martxan: lau Haizetara
taldearena eta Oroimenaren ubera, KAr-
KArAn Gerra Zibilari buruz kontatutako-

etatik abiatutaIñaki Iturain  osatzen ari
dena. Garrantzitsua iruditzen zaigu
gaia, baina mimo handiz landu beharre-
koa da. Urte asko pasa dira, denborakego-
era samurtu du eta pertzepzioa aldatu da.
Baina oraindik jendeari kosta egiten zaio
Gerra Zibilaz hitz egitea, dio alkateak.

Gerra Zibileko biktimen zerrenda osa-
tzea da asmoa, familien borondatea
baieztatzea eta beren nahia zehaztea,
galdetegi edo protokoloak nazioarteko
legeak aintzat hartuta betetzea, Udal ar-
txiboa arakatzea eta bildutako doku-
mentuak eta testigantzak arakatzea eta
Orioko Udalaren kustodian uztea.

Bi ikerlari
lau Haizetara Gogoan taldeko Gotzon
Garmendiak adierazi zuen orain arte
oroimen historikoa berreskuratzearen
harira omenaldiak, oroigarriak… egin
izan direla, baina hori ez dela nahikoa.
Beraz, nazioarteko legeari jarraituko
diote eta ikerlariek errepresaliatu bakoi-
tzaren dokumentuak jasoko dituzte

Orioko memoria
historikoa jasotzeko
ikerketa jarri dute abian

Umeak frankismoan hezteko Orion zegoen udako kanpamendu bat. artxiBoa

Lau Haizetara Gogoan koordinadorako ikerlariak arituko dira Gerra
Zibilean Orion errepresioa jasandakoen istorioak jasotzen eta
horien inguruko dokumentu pertsonalak egingo dituzte
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Aitziber Ibarbia eta Hassan Ait Chaou
azkarrenak Aiako Mendi Lasterketan

Martxoaren 10ean jokatu zen Aiako 2.
mendi lasterketa. Aurreko egunetan
egindako elurteek kezka ugari sortu zu-
ten parte hartzaileen artean probaren
bezperan, baina sekulako eguraldia izan
zuten lasterketa egunean.

Korrikalariek jendearen animorik ez
zuten falta izan ibilbideko 10 kilometro-
etan. Helmugara guztira 167 lagun iritsi
ziren eta horietatik azkarrenak Hassan

Ait Chaou billabonatarra eta Aitziber
Ibarbia zizurkildarra izan ziren. Ait Cha-
ouk gizonezkoen proba irabazi zuen 46
minutu eta 14 segundoko denborarekin.
Atzetik 2 minuto eta 25 segundora,
Ugaitz Artola herrikidea izan zen, eta hi-
rugarren 3 minutu eta 4 segundora Mi-
kel Iruretagoiena aiarra.

Emakumerik azkarrena, berriz, Aitzi-
ber Ibarbia izan zen 56 minutu eta 50 se-

gundoan helmugaratuta. Bigarren Ne-
rea Amilibia aiarra iritsi zen 2 minutu eta
segundu batera, eta hirugarren, Uxoa
Irigoien getariarra 3 minutu eta 8 segun-
dora.

Orioko proba
Martxoaren 24an jokatuko da Orioko 3.
mendi lasterketa. KArKArA inprentara
bidali genuenean 350 korrikalarik zuten
izena emanda, iaz baino 40k gehiagok.
20 kilometroko ibilbide gogorrean jar-
dun beharko dute korrika. Probako den-
borarik onena, Ionut Zinkak jarri zuen
iaz: ordubete, 28 minutu eta 55 segundo.

Alkorta anaiak –eskuinetik hasi eta lehena eta hirugarrena– 15. eta 22. izan ziren hurrenez hurren. karkara

Nerea Amilibia aiarra bigarren izan zen emakumeetan eta Mikel
Iruretagoiena izan zen gizonezkoetan aiarrik azkarrena, helmugara
hirugarren iritsita. Guztira, Aiako eta Orioko 32 korrikalari izan ziren  

lAbuR

Dardoak
2014an Las Vegasera
Martxoaren 16an eta 17an jokatutako Es-

painiako Txapelketan hartu zuen parte

Unar elkarteko Rugby Tragoxka taldeak.

Bakarka, taldeko J. Merino irabazle izan

zen amateur mailan eta J. Unanue 17.

master mailan. Taldeka, berriz, amateur

mailako 501eko modalitatean irabazi zu-

ten beste 123 talderen aurka. Gauzak ho-

rrela, emaitza horiei esker, Las Vegasko

Munduko Txapelketan izango dira 2014an.

Automobilismoa
Eizmendi eta Olasagasti garaile
Martxoaren 16an jokatu zen Hondarribi-

ko rally-sprintean beren lehen garaipena

eskuratu zuten Gorka Eizmendi eta Haritz

Olasagasti aiarrek. Alokairuan hartu be-

har izan zuten proba horretarako autoa.

Berena muntatu gabe daukate 2013ko

Abarth koparako prestatzen. Tarsiziore-

kin eta Peñarekin estu-estu ibili ziren las-

terketa irabazteko. Lehenengo txandan

denbora bera egin zuten eta bigarrenean,

istripu baten ondorioz, neutralizatu egin

zuten lasterketa. Hirugarrenean, ordea,

aiarrek 5 segundoz irabazi zuten proba.

Saskibaloia
Sara Iparragirre U-15arekin
Urte hasierako autonomien Espainiako

txapelketan maila ona erakutsi eta gero,

Espainiako 15 urtez azpikoen selekzioare-

kin arituko da Sara Iparragirre oriotarra.

Aste santuan, jokatuko du txapelketa Za-

ragozan.  Denboraldi ona ari da egiten

Iparragirreren taldea. Txapelketaren bi-

garren faseko bigarren itzulia hasiko

dute. Momentuz, bi partida baino ez di-

tuzte galdu eta ligako hirugarrenak dira.

Datorrena martxoaren 24an jokatuko

dute, igandearekin, 18:00etan, Zarauzko

Antoniano kiroldegian Iraurgiren aurka. 
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“Arantzazurako bidea norbere burua
proban jartzeko egiten du askok”
Joxe Mari Lizaso eta Joxe Manuel Urkizu
Mendizaleak

gurekin.
J.Manuel: Gure asmoa ez da marka gain-
ditzea. Eguraldi ona eginez gero, bazter
batera eta bestera begira denbora joaten
da,baina hori ez da denbora galtzea. 
Aurrez prestatu behar al da?

J.Manuel: Aste bukaeraro joaten gara
mendira eta astean Kukuarritik bi-hiru
buelta ematen ditut. Komeni da pare bat
hilabete lehenago ohi baino gehixeago
ibiltzen hastea.
J.Mari: 15 ordu ez da broma, 58 kilome-
tro dira eta ez abenidan,baina gimnasio-
an ez gara prestatzen. Zailtasun handie-
na kilometro kopurua da. Konturatzera-
ko bazkal ordua iristen da eta ondoren
lau ordu inguru falta izaten dira. Gai-
nontzean ez dago aparteko arriskurik.

Zer eraman behar da?

J.Mari: Eguraldi ona egingo duela ziur-
tatuz gero, nik gerriko-poltsarekin nahi-
koa dut. Ura bada bidean, beraz, haiek
betetzeko botilatxo pare bat eta jateko
barrita edo fruitu lehor batzuk.
J.Manuel: Nik motxila eramaten dut.
Ilunetan atera eta berotuz gero arropa
han sartzeko. Goizeko lauretan atera eta
hamarrak izaten dira Mandubira iriste-
rako, beraz, tarte horretarako dena alde-
an eraman behar.
J.Mari: Aurrez bilera egiten dugu eta
han azaltzen dugu dena. Hara azaldu eta
batek baino gehiagok pentsa dezake: ni
hauekin nora noa? Baina argi izan behar
da denok antzeko erritmoan joango ga-
rela taldean, batzuetan aurreratu arren
berriz elkartuz, baita proba gogorretan
ibiltzen direnak ere.
Inoiz joan ez denari zer esango zenioke?

J.Manuel: Bizitzan sekula ahaztuko ez
duen esperientzia izango dela, eguraldi
ona izanez gero are gehiago. Inoiz ikusi
gabeko tokietatik pasatuko da eta poza
ere sentituko du, Gipuzkoa alderik alde
zeharkatzen baita. karkara

oriotik 04:00etan abiatu, eta, 15 ordu mendiz mendi oinez egin
ondoren, arantzazura arteko bidea egiten du 20 inguru laguneko
taldeak ostegun Santu egunean. aurtengorako ere egin dute
deialdia eta joan aurretik ibilaldiaren berri eman dute bi lagunek.

iRAti AGiRReAzAldeGi

Mendian ibiltzea gogoko dute Joxe Mari
lizasok eta Joxe Manuel Urkizuk. Badi-
ra urte batzuk Oriotik Arantzazurako
ibilaldia egiten hasi zirela. Biak hasi, bai-
na hainbeste ordu elkarrekin, bide eza-
gunean eta hizketarako gaiak agortuta,
taldea sortu zuten. Orain, taldekide be-
rriek toki ezezagunetan gozatzen dutela
ikusita, are gusturago joaten dira.
Nolako ibilbidea da?

Joxe Manuel: Ibilbide zaharretik joaten
gara. Gabiriatik salbu herriguneetatik ez
da pasatzen, guztia mendi bideetatik.
Oriotik Zelatunera igo behar da eta gero
badira gorabeherak. Bidaniatik Mandu-
bira joan, salda hartu, mendiz mendi Ga-
biriara eta han eserita bazkaldu. Azke-
nean, Brinkolatik Biozkorniara, ia 1.200

metrora igo ondoren. Geroko aldapa be-
herakoa gogorra da, baina astunagoa da
aurrez egindako bide guztiaren pisua.
Abilenek igo eta itxarongo dute; besteok
gure pausoan joango gara. Guztira 14-15
ordu dira. 
Zenbat lagun joaten zarete?

J.Manuel: 20 inguru lagun. Aurreko ur-
teko batzuk kale egiten dute, baina be-
rriak ere etortzen dira. Herriko mendi-
zaleak etortzea eta gerora ohitura man-
tentzea da gure ideia. Talde handiegia ez
da oso ona, baina 20koa polita da.
J.Mari: Orain arte sekulako suertea izan
eta barre ugari egin dugu elkarrekin.
Kirol erronka ala promesaren baten ai-

tzakian egindako ibilaldia da zuentzat?

J.Mari: Norbere burua proban jartzeko
egiten du askok. Mendian korrika ibil-
tzen direnek ere egin izan dute ibilaldia

“15 ordu ez da broma, 58
kilometro dira eta ez abenidan,
baina gimnasioan ez gara
prestatzen. Zailtasun handiena
kilometro kopurua da.”

“Inoiz joan ez denarentzat bere
bizitzan sekula ahaztuko ez
duen esperientzia izango da,
eguraldi ona izanez gero are
gehiago”
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Aiako berri

“Marka batek zerbait
komunikatzen du beti,
ez da itxura soila ”

l.beRASAluze 

Ateak ireki nahiz itxi egin dizkio EITBko
txoriak Ibarrolaren Euskalcom enpresa-
ri. Hango eta hemengo lantegi zein talde-
etako irudiak sortzeaz gain,  arropa-di-
seinuaren munduan sartu da oraintsu. 
Zein irudi esanguratsu diseinatu dituzu

ordutik hona?

Haurreskolak, donostiako Aquarium,
Osakidetza eta Altxerri–urteurrene-
koa–markak gureak dira esate baterako. 

Irudiak ez dira egun batetik bestera

Belen Ibarrola
Diseinatzailea

sortzen. Gaiari eta testuinguruari buruz
jantzi behar izaten dugu, sortuko dugun
irudi hori balioz betetakoa izan dadin;
aurreikusitakoa transmititu eta norta-
sun propioa izan ditzan. Ikerketa handia
eskatzen du horrek guztiak. Marka guz-
tiek komunikatu egiten dute; ez da itxu-
ra soila. Amorrua ematen dit marka bat
itsusia dela entzuteak.

Adibide bat jartzearren, hiru berezita-
sun ditu Altxerriko kobak: bisontearen
nagusitasuna, espezieen dibertsitatea
eta margotu aurretik harria karrakatu

egiten zutela. Azken ezaugarri horren
indarra ikusita sortu genuen irudia. 

Behin irudia eginda, aplikazio guztiak
egiteaz ere arduratzen gara; eta asko
dira, tartean, informazio liburuak.

Zuek diseinatutako arropa saltzen ere

hasi zarete.

Bai. Bi marka propio ditugu, on-linebi-
dez saltzen ditugunak: probokazio bat
den I’m perfect, harrera ona izaten ari
dena, gazteen artean batez ere. Perfek-
zioaren erlatibotasun hausnarketaren
ondoren sortutako marka da. Perfekzio-
ak inperfekzioarekin duen lotura alda-
rrikatu nahi izan dugu.

Tikili takuluda bigarrena. Aitonak jo-
laserako erabiltzen zuen tresna zen tiki-
li-takulua. Gurpilak puzteko haizegai-
luen eran, putz egitekoa atzetik aurrera
ekarri eta muturrean zegoen kortxoa in-
darrez ateratzen zen. Bere oroimenez
sortutakoa da.
Aiara etorri zineten duela urtebete.

Zerk erakarri zintuzten?

Aiarra izanda etxerako bidea hartzea
izan da nire helburua betidanik. Bezero-
ei nire asmoen berri eman nien aurrena
eta batzuei nolabaiteko kezka sortu zi-
tzaien, Aia milaka kilometrora balego
bezala! Baina bezero leialak dira eta ha-
rremanari eutsi egin diogu.  

Gustura nago momentuz. Asko balo-
ratzen dut natura, eta mendiz eta itsasoz
inguratuta egoteak bete egiten nau. Oso
eroso eta lasai nago Aian.
Nola eragin dizue digitalizazioak?

Ez dut uste papera desagertu egingo de-
nik, baina asko jaitsi da. lana egiteko era
asko ari da aldatzen; interaktiboa izan
behar du denak. 
Zer erronka duzue aurrera  begira?

Komunikazio arduraduna düsseldor-
fen –Alemanian–bizi da eta pixkanaka
Euskalcom enpresa han ingurura zabal-
du nahi dugu. dena den, Euskal Herri-
koak ditugu bezero gehienak eta horie-
kin badugu nahikoa lan. Azken batean,
proiektu handiak bezain gogokoak ditut
txikiak –ezkontza bateko gonbitak disei-
natzea, adibidez–eta krisiaren eragina
nabaritzen bada ere, bat dela, bestea
dela, beti dago zerbait egiteko.

Hortik aurrera, egunean egunekoari
erreparatu nahi diogu, aurrera begira
gehiegi jarri gabe.

karkara

13 urte pasa dira Belen ibarrola karkaran elkarrizketatu genuenetik,
eitBko txoria diseinatu zuela-eta. Donostiatik armendigaineko
merkatalgunera etorrita, motion graphic-arekin jarraitzeaz gain,
proiektu berriekin dabil lanean, sormenari ateak irekita.

“Asko baloratzen dut natura
eta mendiz eta itsasoz
inguratuta egoteak bete egiten
nau. Oso eroso eta lasai nago
Armendigainen”
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Aiako berri

Getariako Txakolina gero eta ezaguna-
goa da txoko askotan. Marka zabaltzeaz
gain, jendeari edaria probatzen emateko
jaiak antolatu ohi ditu Getariako Txako-
lina Jatorrizko deituraren Kontseilu
Arautzaileak. Hurrengoa Aian izango da,
Udalaren laguntzaz prestatua, apirila-
ren 7an, igandearekin.

Txakolin egunean Getariako Txakoli-
na jatorri izendapena duten 27 upategi-
tako txakolina dastatzeko aukera izango
da Aian: Getariakoak, Zarautzkoak, Ola-
berriakoa, debakoa, Hondarribikoa,
Arrasatekoa, Mutrikukoa, Oñatikoa eta
Aiakoak –K5 Argiñano eta Zudugarai–. 

Txakolin berria
Neguan, mahastia atsedenaldian dagoe-
la, inausketa egiten da mahatsondoak
emankor uzteko eta udaberrian ernatu-
ko dira. Beraz, mahatsondoak erna-
muintzeko eta txakolina botilaratzeko
garaia da martxotik apirilera bitartekoa.
Aiako jaia txakolin berria dastatzeko ba-
liatuko dute.

Edaria, jatekoari laguntzeko izan ohi
da gehienetan eta Aia herri ganaduzalea
izanik, goizeko lehen orduetatik burrun-
tzian erreko dute Eusko labeldun bi txa-
hal txiki. Ondoren, 1.600 inguru haragi
pintxo salduko dituzte.

Kopa hiru euro
Aiara jan-edanera gerturatzen direnek
hiru eurotan kopa erosi eta nahi beste
txakolin probatzeko aukera izango dute;
haragi pintxoak, berriz, euro batean sal-
duko dituzte.

Meza ostean hasiko da txakolinaren
inguruko jaia eta bazkal ordura arte
egongo dira txakolina zaleak herriko pla-
zan. dena, ordea, eguraldiaren arabera-
koa izango da; txarra egingo balu, iaz be-
zala, frontoian eta probalekuan izango li-
tzateke-eta.

Txakolinaz eta haragiaz gain, beste ja-
teko batek ere izango du tokia; gaztak.
Izan ere, Aia inguruko auzoetan dauden
gaztagileek salmenta postuak jarriko di-
tuzte.

Txakolin-dastatzea eta
haragi pintxoak izango
dira apirilaren 7an

Kopa hiru eurotan erosita nahi beste txakolin probatu ahal izango da Aian. karkara

Goizean goiz hasiko dira Eusko Labeleko txahala burruntzian
erretzen, eta, meza ostean, haragi pintxoekin batera, Getariako
txakolina dastatzeko aukera izango da

lAbuR

Ingurumena
Boluntarioak Landare Azokarako
Iturrarango Lorategi Botanikoan Landa-

re Berezien Azoka izango da apirilaren 

apirilaren 27an eta 28an. Mintegizale ko-

purua handitzen doa urtez urte eta bisi-

tariak ere asko izaten dira. Antolatzaile-

ek laguntza behar izaten dute asteburu

horretarako eta boluntario bila ari dira.

Beraz, azokan lan egiteko prest daude-

nek, apirilaren 15era arteko epea izango

dute izena emateko telefono zenbaki

honetara deituta: 943 83 53 89.

Herri kirolak
Joseba Ostolaza Xiete harriarekin
Harri-jasotze marka gainditzen saiatuko

da Joseba Ostolaza, martxoaen 23an,

18:30ean, Aizarnazabalgo frontoian. Ai-

zarnazabalgo Xiete harri kubiko ezagu-

narekin –190 kilo– arituko da, kubiko

gehienek baino neurri handiagokoa. His-

torian gutxik jaso du harri hori; federa-

zioko datuen arabera, Urtainek, Goena-

txo II.-ak eta Perurenak. Bost minutuko

ahalegina egingo du Ostolazak zerren-

da pribilegiatuan sartu nahian. Jaialdi

berean arituko dira Idoia Etxeberria,

oriotarra eta Jokin Eizmendi eta Jesus

M. Iruretagoiena ere. Sarrera 10 euro da.
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Aiako berri

Aste santua dela-eta

U
rtero bezala iritsi zaigu
Aste Santua gure herrieta-
ra. Egun horien zain jende
asko egoten da herritik
kanpora joateko: familia-

koekin egoteko, leku berriak ezagutze-
ko, lasaitasun bila aisialdiaz gozatuz…
Baina, baita ere, badago norberaren si-
nesmenak eta fedeak bultzaturiko ohi-
turak jarraitzerik, nola ez.

Ekitaldi ugari izaten dira esanahi erli-
jiosoari lotutakoak Euskal Herrian. Eza-
gunenak Azkoitian, Hondarribian, Se-
guran… eginikoak , zazpi egunez egiten
diren prozesioak, otoitzak eta fede ospa-
kizunak. Erramu-igandean hasita, osti-
raleko gurutze-bidea, larunbateko ura
eta suaren bedeinkapenak jarraiturik
eta pazko-igandeko egunak dira ospaki-

Horren ondorioz, bijilia egitera behar-
tuta zeuden beren sinesmen erlijiosoen-
gatik. Hori dela eta, familia mahai ingu-
rura bilduta, solasaldiak aprobetxatuz,
arrainak eta gozokiak beharrezko osa-
gaiak bihurtu ziren gure sukaldeetan.
Eta horiekin batera badira hainbat jaki
gozo garai horietan tradizioari uztartu-
rik daudenak eta pixkanaka galtzen joan
direnak, gaur egungo bizitzaren ondorio
direla. Hala nola, bijiliako potajea 
–garbantzu eta bakailaorekin eginiko-
ak–, bakailao  buñueloak, baratxuri
zopa, karakolak, ogi-torradak, esne friji-
tua, pazko opila…

Hori bai, herri bakoitzak eta bertako
biztanleek bere ohiturei eta tradizioei
eusten dio, sinesmenaren arabera, 
jakina.

zun jarduera garrantzitsuenak. 
Sukaldaritza ere elkarturik dago os-

pakizun horiekin. Garai batean, ostirale-
tan haragia jatea debekatu zuen elizak.

Aiako leihoa Ursula Irigoyen

Bijilia egitera behartuta
zeuden beren sinesmen
erlijiosoengatik. Hori dela
eta, familia mahai
ingurura bilduta,
solasaldiak aprobetxatuz,
arrainak eta gozokiak
beharrezko osagaiak
bihurtu ziren gure
sukaldeetan

Mendi lasterketa izan da herrian. Jende asko, giro ona eta partaide-
ak gustura antolakuntzarekin. Gauzak ondo ateratzeko lana eta
goizetik jendea mugitzea ezinbestekoa da. Ez daude denak, baina
bai horietako batzuk, helduak eta gazteak, denen borondatez gau-
zak ahal den ondoen egiteko. Eskerrik asko zuen lanarengatik.

Txokoak eta jendea
Mendi lasterketako

laguntzaileak
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B
atelen estropada garaia izaten da ne-
gutik udaberrira tartekoa gurean.
Baina, garai batean, bestelako garaie-
tan ere jokatzen ziren batel estropa-

dak batean eta bestean.
Goian ikusi daitekeen argazkia 1964ko san-

pedroetakoa da. Inazio Gastañazpi, Jexux Sai-
zar Luxarbe, Joxe luis Korta eta Bixente Kor-
ta dira txalupa osatzen dutenak.

Sanpedro eta sanikolasetan jokatzen ziren
orduan estropadak eta denak irabazi zituen

laukote horrek. Batela Txagatarrena da, duela
ez asko Kontxako badian erakustaldi gisara
jokatutako estropadan erabili zen bera. Ko-
fradiak antolatzen zituen estropadak eta 
Jexux Mari Azkue eta Manuel Mari Uranga
ziren buru garai hartan. Arraunlariak, berriz,
arrantzaleak.

[ ARGAZKIA ETA  INFOR.: JExUx SAIZAR ]

karkara
txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren bat

baldin badaukazu, ekarri

karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk

ekarritakoa dela jarrita.

ARRANtzAle GAzteAK

bAteleN txApelKetetAN
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“Arkupe eta
saltsa lotzeko
joera aldatu
nahi dugu “
Marian Uranga eta Ainhoa Fernandez
arkupe elkarteko presidente ohia eta gaur egungo presidentea

teStuA: l.beRASAluze

ARGAzKiAK: KARKARA 

17 urte beteko ditu abenduaren 2an Ar-
kupe Elkarteak. 58 bazkiderekin hasi
zen 1996an eta urteek aurrera egin ahala,
kide ziren batzuk galduz eta berriak ira-
baziz, kopuru horri eustea lortu dute; 53
bazkide dira gaur egun. 

5presidente izan ditu elkarteak: Maria
luisa Esnal  izan zen aurrenekoa, 1996an

hasita; Cristina Salsamendik hartu zion
lekukoa 1999an; Argiñe izan zen presi-
dente atzetik 2005a arte; 2013a arte izan
da presidente Marian Uranga eta Ainhoa
Fernandez da orain hil martxoaz geroztik. 

Hiru jarduera mota biltzen ditu Arku-
pek: profesionalak –igeltseroak, aholku-
lariak…–, ostalariak –tabernak eta jate-
txeak– eta zerbitzu-emaileak –arropa
dendak, argi-gaiak, argazki dendak…–.

Urteetako eskarmentua alboan, elkar-

tearen zutabeak beste era batera antola-
tzeari ekin diote aurten:  taldearen alde
lan egiteko bazkide guztien konpromi-
soa lortu nahi dute horrela alde batetik;
eta lanak guztien artean egitearen beha-
rra azpimarratu nahi dute bestetik.

Sorreratik dabil Arkupen jo eta fuego
Marian Uranga. Elkartean 11 urte dara-
matzan Ainhoa Fernandezi eman berri
dio lema, datozen bi urteetan berak gida
dezan merkatarien ontzia.

Euri asko egin du Orioko merkatarien elkartea, Arkupe, sortu zenetik gaur
arte. Herriko denda txikien jarduna sustatu eta kalea girotzeko asmoz
sortua, talde funtzionamenduari dagozkion aldaketak egin berri dituzte, ideia
berriei ateak ireki eta eztabaidei ixteko.

1 4 K A R K A R A 2 0 1 3 k o  M a r t x o a r e N  2 2 a

elKARRizKetA
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Egin dezagun atzera. Nola gogoratzen

dituzue aurreneko urte haiek?

Marian Uranga: inguruko herrietako jo-
erari segituz, Orion ere merkataritza el-
karte bat sortu nahi zutela-eta, denda-
rien iritzia jasotzeko galdeketa bat egin
zuten Maria luisa Esnalek eta Cristina
Salsamendik. Erantzuna oso ona izan
zen, gustura eta lanerako gogoz zegoen
jendea. Segituan hasi ginen diru-lagun-
tzak eskatzen, kaleko animazioa eta for-
makuntza-ikastaroak antolatzen… 

Orduan aberatsagoa zen gure herria
denda motei erreparatuta: erloju-den-
da, izoztuen denda, umeentzako zapata-
denda… Herritarrek ere gehiago jotzen
zuten herriko dendetara.

Ainhoa Fernandez: dena den, sortu
ere... denda asko ireki dira azken urteo-
tan. Orion ez daude merkatarien jardu-
nerako lokal huts asko.
Nola funtzionatzen zuen elkarteak har-

tan?

M.U.: Jarduera motaren arabera elkar-
tzen ginen Azurza Enean, norberak zi-
tuen kezkak eta iritziak elkarbanatzeko. 

Presidentea paperean bakarrik izaten
zen presidente; lanak eta erabakiak tal-
dean egiten eta hartzen ziren.

Horrez gain, asko aritzen ginen herri-
ko taldeekin elkarlanean.

A.F.: gerora elkarteko lanak gaiaren
arabera banatzen ere hasi ginen: admi-
nistratzaile jarduten zuten batzuek,
aparkaleku-faltari edo animazioari bu-
ruzko gaietan beste batzuek … 
Batzuk joan besteak etorri. Bazkide ko-

puruari nahiko fin eutsi diozue.

M.U.: denda itxi eta elkartea utzi dute
batzuek; ireki eta gurean sartu dira beste
batzuk; elkartearen martxarekin gustu-
ra ez eta joan denik ere izan da. Ostalari-
tzan izan da beherakadarik handiena. 
A.F.: Ostalarien ustez, bestelako arazoak
dituzte haiek. Haien eta gure jardunen
artean badira ezberdintasunak, baina
gaur egun guztiok ditugu antzerako ara-
zoak. Konturatuta daude horretaz eta
elkarrekin biltzen eta ekintzak antola-
tzen ere hasi dira, pintxo-txikiteoa kon-
parazio batera.  Halere, indar gehiago
izango genuke denok norabide berean
lan eginez gero. Arkupe hitza ahotan iza-
teak atzera botatzen ditu batzuk eta hori
da aldatu nahi duguna. Beste begi ba-
tzuekin ikus gaitzaten lortu nahi dugu. 
Muntoko gorabeherek zer esan handia

izan dezakete, agian, kontu horretan.

A.F.: lan handia egin dugu eta ari gara
egiten; eta erre egin gaitu Muntoko
proiektuak;nekatu eta erre.

Bilerak ere oso gogorrak izaten dira
Muntokoa bezalako gaiak esku artean
ditugunean. Bazkide askok ez ditu ho-
rrelako kontuak bere sentitzen –eta iza-

tez, denona da arazoa–eta ez dute bile-
retara etorri nahi izaten.
M.U.: 2005erako hasita geunden Munto
gora eta Munto behera eta oso luze doa.
Kontraesanak ere ikusten ditut nik:
aparkaleku faltaren arazoa ez dela hain-
bestekoa esaten dit jendeak, baina nire
dendan, behinik behin, sarri-sarri en-
tzuten ditut kexak eta Oriora etortzeari
utziko dioten mehatxuak.
Ohitura aldaketak nabariak izan dira

zuenean.

M.U.: Zalantzarik gabe. Herritik kanpo-
ra jende asko joaten da erosketak egite-
ra. Sekulako mina egin dute zentro ko-
mertzial handiek.  
Muntoko eremuan jarri nahi denari bu-

ruz zer duzue esateko?

A.F.: Azalera handiko denda hori ez da
Orioren beharretatik etorri. Aurreko
Udalak tokia egin zuen eta interesatuak
bilatzeari ekin zion gero: Super Amara
aurrena, BM… eta Eroskik onartu du az-
kenean. Alegia, premiarik ez dagoen le-
kuan sortu dute beharra. Eroskiren den-
da handi hori –1.630 metro koadro ditu
gutxi gorabehera–da gure kezka nagu-
sia. Urbilera doanak harako bideari eu-
tsiko dio; berdin Zarauzko Maxirekin.
Hortaz, Orion bertan erosten duen hori
galduko dugu guk, parte batean. Ordai-
netan, zenbat denda itxiko dira gurean?

Erosketa handiak han egingo ditu jen-
deak eta tipula bakar bat falta duenean
etorriko da herriko denda txikietara.
Horren kontra ezin dugu ezertxo ere
egin, bat ere ez.

Kontzientziazio falta ere badago. En-
presa bat enplegu-erregulazio espedien-
tean sartzen denean normal normaltzat
jotzen dugu hango langileek borroka
egitea. Kalera ateratzen dira eta beren
lanpostua defendatzen ari direla-eta,
gure babesa ematen diegu. Guk ere gau-
za bera egiten dugu: gure lanpostua eta
lanbidea defendatu. Baina jendeak ez du
horrela ulertzen. Egoista modukotzat
hartzen gaituzte.
M.U.: Horrez gain, herritar eta kontsu-
mitzaile ere bagaren aldetik, herriari da-
karkion galeraren jakitun naiz; bizia
kentzen zaiolako. 

Guk badugu zentro komertzialen al-
dean abantaila bat: konfiantza. Saltzeaz
gain, zerbitzua ematen dugu guk; era as-
kotara, gainera. dena den, erosleak, oro-
korrean, ez du baloratzen hori.

Horrez gainera, prezioari begiratuta,
produktu asko eta asko merkeago ditugu
guk haiek baino. Jendea oso oker dago
horretan.  
A.F.: Bestalde, ostalaritzak ere kaltea ja-
sango duela ikusi behar du: tabernak eta
kafetegiak ekarriko ditu albora Eroski
handiak eta herriko gainerako bazterre-

“aberatsagoa zen lehen gure
herria denda motei erreparatuta:

erloju-denda, izoztuen denda,
umeentzako zapata-denda…

Herritarrek ere gehiago jotzen
zuten herriko dendetara”

—Marian Uranga

“arkupe hitza ahotan izateak
atzera botatzen ditu batzuk eta

hori da aldatu nahi duguna. Beste
begi batzuekin ikus gaitzaten

lortu nahi dugu.”
—ainhoa Fernandez

“aparkaleku faltaren arazoa ez
dela hainbestekoa esaten dit
jendeak, baina nire dendan,

behinik behin, sarri-sarri entzuten
ditut kexak eta oriora etortzeari

utziko dioten mehatxuak”
—Marian Uranga

“eroskiren denda handia da gure
kezka nagusia. Urbilera doanak

harako bideari eutsiko dio; berdin
Maxirekin. Hortaz, herrian

erosten duen hori galduko dugu
guk, parte batean. ordainetan,

zenbat denda itxiko dira orion?”
—ainhoa Fernandez

“guk badugu zentro
komertzialen aldean abantaila
bat:konfiantza. Saltzeaz gain,

zerbitzua ematen dugu guk; era
askotara, gainera. Dena den,
erosleak, orokorrean, ez du

baloratzen hori”
—ainhoa Fernandez
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takoen bezeroak erakarriko dituzte. In-
guru hori da indartuko dena.

Eskerrak, gutxienez, dendartean-en
–Gipuzkoako merkatarien bilkuraren–
eta Euskal dendak-en –Euskadiko mer-
katari, ostalaritza eta zerbitzu enpresen
elkarteen konfederazioaren–laguntza-
ri; legeez dakiten abokatuak eta abar be-
har izaten baitira. 
Zertan ari zarete orain?

M.U.:Borrokan segitzen dugu eta denda
hori ireki ez dadin saiatuko gara. Plan
Partziala onartu dute, eta segidan, Eros-
kiri lizentzia ematea onartu behar da;
arau guztiak behar ditu horretarako eta
gure ustez ez ditu denak betetzen.
A.F.: Konpetentzia legala da eta ez gaude
denda berriak irekitzearen kontra; bai-
na denda guztiak baldintza beretan ego-
tea nahi dugu.
Presidentea berritzearekin bat talde-

arauak ere aldatu egin dituzue.

M.U.: Beti betikoak ibili izan gara hango
eta hemengoak egiten. Inguruko herrie-
tako jardunarekin konparatuta, gurean
jende asko izaten bada ere batzar eta
ikastaroetan, ez da txandakatzerik egon.
Herriarentzako aberasgarria da denda-
riek herritarrentzako gauzak antola-
tzea, baina aberatsa da baldin eta ideia
berriak badatoz. Kide guztiek ezagutu
behar lukete elkartearen funtziona-
mendua.

dena den, Zarauzko Komertziorako
laguntza Tekniko Kabineteak urteetan
eman digun laguntza ere azpimarratu
nahi nuke. lan asko hartu ditu beregain
bertako kide Jesus Sanzek.
A.F.: Horixe da orain bermatu nahi du-
guna, elkarteko kide guztiek hartzea
parte bai bileretan eta baita jardueretan
ere. Horretarako, sei lagunez osatutako
zuzendaritza batzordea aldatuz joango
gara , hiru kide berri urteko. Elkarte
freskoa eta dinamikoa izan nahi dugu.

Arkupe eta saltsa sinonimo bezala
ikusteko joera hori ere aldatu nahi dugu.
Zein erronka dituzue aurrerantzean?

A.F.:Muntoko kontuari ematen diogu
erabateko lehentasuna. Horrez gain, ur-
teroko ekintzak egingo ditugu: abuztu
bukaeran stock azoka; Olentzeroren
etorrera Gabonetan; Arkupe astea, urria
aldera... 

Azken batean, gure elkartetik sortuta-
ko ideiak garatzen ikustea pozgarria da.
Txu-txu trena, Bixigu-eguna eta Olen-
tzeroren etorrera, esaterako, Arkupetik
ateratako ideiak izan dira.  

Gure bezeroak saritzeko bidea aurkitu
nahirik ere bagabiltza azken urteotan.
Fidelitate-txartela egin nahi dugu Caja
ruralaren bitartez, baina herrian ez
dauka bulegorik eta ezinbesteko baldin-
tza da hori txartela egingo badugu. 

AtzetiK
AuRReRA
beGiRAtuz

1
95 komertzio daude gaur egun

Orion. Horietatik 53 hartzen ditu

elkartean Arkupek. Merkatari el-

kartearen sorreratik daude horieta-

ko asko; 14 hain zuzen ere: Uraitz lu-

rrin-denda, Lourdes arrandegia,  Ra-

miro argazkiak, Dorronsoro

janari-denda, argi-gaiak, Lore burdin-

degia, Oditz oinetakoak, Lizaso deko-

razioa, Ardatza arropa denda, Itziar

kirolak,  Orio’s shop, Aliprox Uranga

–Erosle lehen–, Oriogi, Uranga bur-

dindegia, Gozategi fruta-denda

–Ondo Erosi autozerbitzua, lehen–

eta Iparragirre autozerbitzua.

Atzera begira jarrita, Arkuperen so-

rrerako denda askok itxi ditu ateak

gurean, 18k: Gubi, Axun janariak, Ibai

Ondo supermerkatua, Alimentacion

Orio, Ertza, Anton-Enea, Laiari izoz-

kiak, Maria Pilar mertzeria, Sugar

goxo denda, Uranga oinetakoak, Ana-

rri kirolak, Master Sarasua, Daddy

boutique, Miren mertzeria,  Alonso ze-

ramikak,  Kuttun eta Pausoka.

Elkartearen babesik gabe egiten

dute beren bidea beste merkatari eta

ostalari askok, Arkupetik pasatako-

ak izan ala ez. 

Eta azken urteotan sortutako den-

da berri askori ere ireki dizkio ateak

Arkupek: Berezi, Patxi Oliden, Kultur

Atelier, Kutixi, Eki-Lorea, Dakota, Ro-

sana, Izarra arropa denda, Mauka pa-

per denda, Muxutruk, Lua, Kaïoa… 

Iaz izandako arrakasta ikusita,
aurten ere herria girotzeko zen-
bait ekimen jarriko ditu martxan

Arkupe elkarteak Pazko Astean; api-
rilaren 2an eta 3an, hain zuzen ere. 3
puzgarri, jumping-a  eta zezen meka-
nikoa izango dira Ikastola aurreko
plazan, 10:30etik 13:30era eta
16:30etik 18:30era. Euria egiten
badu, aldiz, Ikastolako pergolara
eramango dituzte jolas guztiak.

Txartelak lortzeko bi modu daude:
Arkupe dendetan erosketak egitea-
ren truke edo egunean bertan eros-
tea, 50 zentimo ordainduta.

PAZKO ASTEKO EGITARAUA
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iRitziA

Tipi-tapa, tipi-tapa Korrika!

K
orrika, AEKk antolatuta,
Euskal herri osoan zehar
egiten den euskararen alde-
ko lasterketa erraldoia da.
Gure hizkuntzaren aldeko

kontzientzia suspertzea eta gau-eskola
zein euskaltegien lana indartzeko dirua
biltzea ditu helburu. Horrela definitzen
du Korrika webgune ofizialak. 

Izan ere, eta jakingo duzuen bezala,
joan den martxoaren 14an eman zi-
tzaion hasiera, Andoainen, 18. Korrikari
Eman euskara elkarrilelopean. Igande
honetan goizeko hamaikak aldera Baio-
nara iristea espero da. Martxoak 23an,
larunbatarekin, arratsaldeko hirurak in-
guran helduko da. Ibilbide ofizialaren
barruan ia 2.600 kilometro egingo dira.
Herrietan antolatzen diren iniziatiba
propioak ere kontuan hartu behar ditu-
gu, milaka pertsonek hartzen baitute
parte, bereziki haurrek. Horretaz gain,
azken egun hauetan albistegietan ikusi
ahal izango zenuten bezala, atzerrian
dauden euskaldunek ere egin ohi diote

izan nuen. Eskolan margotutako petoa
jantzi eta Bikamiotatik atera ginen, au-
rreraxeago Ikastolan geldialdia egin eta
plazara iristeko. Gaur egun, oraindik ere
hain ezaguna izaten jarraitzen duen Go-
zategirenEuskal Herria Korrikaabes-
tuz, plazan txokolatea hartu eta gelakooi

argazkia atera ziguten. Ene, a zer no-
lako oroitzapenak.  

Gutariko bakoitzak festa hau
bere modura biziko du ziurrenik,
baina guztiaren gainetik badago

bertaratzen garen guztiok batzen
gaituen arrazoi bat: euskararekiko

maitasuna. Ez da festa soilik, euskara
ikasten eta irakasten aritzen direnei zor
diegun errekonozimendua baizik. Ba-
koitzak ahal duen neurrian lagun dezala,
diru-laguntzaren bat emanez edo ibilbi-
dean parte hartuz, ez baita gutxi. Garbi
izan behar dugu euskararen alde euskal
hiztunok egiten ez dugunik ez dugula
kanpoko inorengandik espero behar.
Garrantzitsua da, anima zaitez eta hartu
parte!  

euren omenalditxoa Korrikari, hainbat
hiritan jende andana elkartzen baita
euskara ahoan hartuta korrika egiteko.  

1980tik Euskal Herria gurutzatzen
dabilen ekimen honetan parte hartzeko
aukera hainbatetan izan dut. 2011koan
parte hartzea ezinezkoa izan bazitzai-
dan ere, gogoan dut orain dela lau
urte nola institututik jende mor-
doxka atera ginen Zarauzko kale-
etan barrena ibilbideari jarrai-
tzeko, eta baita 2007an koadrila-
rekin afaria bere horretan utzi eta
ia Getariaraino nola joan ginen ere. 

Bizi ahal izan ditudan edizio guztieta-
tik bat aipatzea gustatuko litzaidake, ha-
margarrena hain zuzen ere, 1997koa. Sei
urte bete berrirekin, herriko ikastetxeek
antolatuta  nire lehen Korrika bizi ahal

Moila bazterretik Eli Huegun
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iRitziA

Lilatoiaz

L
ilatoian atera naiz. Egia esango di-
zut: Kirolak ez nau gehiegi engan-
txatzen. Egin eta gero bai, ondo
sentitzen naiz, baina kosta egiten
zait joatea. Korrika egitea ere ez

zait gehiegi gustatzen, baina denbora gutxi
kentzen dit eta egin eta gero sentsazioa eraba-
tekoa da, bikaina. Berpiztu bezala egiten nau,
alferkeria kentzen dit, aktibatu egiten nau. 

lilatoia festa bat da. Kolore guztietako
emakumeak topa ditzakezu han: handiak eta
txikiak, zabalak eta estuak, adinez helduak eta
oso gazteak, tximista bezain azkarrak eta
mantsoak... festa ikaragarria da. Nik ama nai-
zela ospatu dut. langilea naizela ospatu dut.
Eta horrekin guztiarekin egunari ordu erdi
kendu eta korrika egiteko gai naizela ospatu
dut, helburu handirik gabe, festa giroan, erlo-
juari begiratu ere egin gabe. Ondoan ni bezala
doan jendearekin hitzik egin gabe, lagun sen-
tituz. 

Gizonezkoek lilatoian eurak ere onartu be-
harko liratekeela esan izan didate maiz. Bada-
kit, badira emakumeen aldarrikapenarekin
bat egiten duten gizonezkoak. Badira ama
naizela, langilea naizela eta kirola egiten du-

dala nirekin batera ospatuko luketen mutilak.
Ezin dute. Ulertzen dut kexa, nireganatzen
dut horrek sor dezakeen amorrua. 

Nik hamalau-hamabost urte nituenean
surfa probatuko nukeen gustura. Baina lotsa
ematen zidan neoprenoa jantzi eta ur izkinara
taula bat besapean nuela nire burua uretara
joaten irudikatzeak berak ere. lotsa hark kris-
toren amorrazioa ematen dit. 

Zenbat gauza geratu ote zaizkit probatu
gabe lotsagatik? Eta egia da, ni ez naiz bereziki
lotsatia. Baina galtza motzetan edozer egin
behar banuen nire ipurdi handia estaltzeko
jertsea jarriko nuen gerrian. Korrika hasi nai-
zenean ere lotsa presente izan dut. Minutu
batzuk oinez eta beste batzuk korrika egiten
nituen. Jendearekin gurutzatzen nintzenean
ez nintzen inoiz pasatuko korrikatik oinez
ibiltzera jendea ondo gurutzatu arte. 

Gizon eta emakumeek parte hartzen duten
lehiaketetan broma gutxi dago. Ez ditut
gehiegi probatu –ezta probatzeko asmorik
ere–, baina halaxe da. denak ikusi nituen erlo-
juari begira eta nire erritmoa –karakolaren
antzekoa askorentzat–ez da existitzen. Igual
pilak jarri beharko nituzke batzuen ustez, bai-
na joe! Nik kirola egin nahi dut, gozatu, ondo
pasatu, barre egin, aitzakia horrekin lagune-
kin geratu, presiorik ez sentitu... eta lilatoiak
naizen bezala onartzen nau, nire karakol
erritmoarekin, presiorik gabe, erlojurik
gabe... 

Gauzak asko aldatzen ari direla iruditzen
zait. Gaur egun hamalau-hamabost urteko
neskak surfa probatzen ikusten ditut: seguru
aski batzuk lotsarik gabe eta beste batzuk lo-
tsari aurre egiten –Oole!!!–. Galtza-motzetan
edozer egin behar denean asko gerrian jertse-
rik gabe ikusten ditut –noski, askotan oztopoa
baino ez da-eta!–.

Gauzak nire ama gaztea zenetik gurera asko
aldatu dira. Eta guretik oraingoenera ere asko
aldatu dira. Baina, zer nahi duzu esatea... nik
oraindik beharrezko ikusten dut lilatoia be-
zalako karrera bat egotea, igual etorkizunean
ez, baina oraindik bai.

Adarretatik helduta Nere Manterola. Irakaslea

Igual pilak jarri beharko
nituzke batzuen ustez, baina
joe! Nik kirola egin nahi dut,
gozatu, ondo pasatu, barre
egin, aitzakia horrekin
lagunekin geratu, presiorik ez
sentitu... eta lilatoiak naizen
bezala onartzen nau, nire
karakol erritmoarekin,
presiorik gabe, erlojurik
gabe…

H
ara, argi eta garbi
esango dizuet, bada
pertsona klase bat

–joera klase bat finago esaten
hasiko banintza–jasanezina
egiten zaidana, malaletxean
jartzen naiz holakoak nire
aurrean jo eta fuego ikusten
ditudanean, zer egingo zaio
bada!

Gure herrian, nik dakidala,
ez dira asko horrela jarduten
direnak. Pare bat, ordea, mai-
su dira horretan, errege; eta
nik gutxitan ikusten baditut
ere, ezin ditut nire burutik
atera, nire fantasmapartiku-
larrakbihurtu dira, agidanez.

Hala eta guztiz ere, ez nau
horrek hainbeste kezkatzen
–zer ginateke gure fantasma-
txorikgabe?–. Bai, ordea, nire
lagun batzuk joera hori har-
tzen ikusteak, zertaz ari nai-
zen? Beno, gaizki esaka hasi-
ta norengatik ari naizen? 

Norberak ezertxo egin ez
eta besteengatik jarduten di-
renengatik ari naiz; edo xua-
beago nahi baduzue, berak
saiatu ere ez eta besteei gau-
zak nola egin behar dituzten
esaten aritzen direnengatik.
Eta ez naiz atsoengatik ari, e?
Kanpotik oso merke atera-
tzen da jardutea; barrutik
gauzak aldatzea, ordea, ga-
restixeago.

Bai, zer nahi duzue esatea…
ezin ditut jasan, zer egingo
zaio ba!

Denean eta inon ezegotea
ez da ona izango, bainainon
ez eta deneanegote hori! …

Nire honetan
Rikardo Uzkudun

Inon ez 
eta denean
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Gaia emanda
Hugo Chavezen heriotza

Martxoaren 5ean hil zen Hugo Chavez  Venezuelako presidentea eta albisteak
nazioarteko egunkarietako azal guztiak bete ditu. Gurean ere egin diogu tartea gaiari.

Hugo Chavez diktadorea hil da

P
asa den martxoaren 5ean
Hugo Chavez diktadore ve-
nezuelarra zendu zen. Hila-
bete batzuez Venezuelan
bizi izan nintzen iaz eta ber-

tatik bertara ezagutu nuen herrialdea.
Komunikabideetan etengabe aritu dira
Chavezi buruz, askok demonizatu egin
du, eta horren harira zenbait kontzeptu
argitu nahi nituzke.

Venezuelako estatu-burua presiden-
tea da eta hauteskunde bitartez aukera-
tzen da. Chavez presidentea izan da
1999tik bere heriotza arte, epe horretan
izan diren lau hauteskunde presiden-
tzialak irabazi ostean. Espainiar esta-
tuan, aldiz, estatu-burua Juan Carlos
erregea da, Francisco Francok hala au-
keratuta. 

Chavezen agintaldian 14 erreferen-
dum egin dira. denak lotesleak; hau da,
hautestontzietan erabakitakoa errespe-
tatzera behartuta zegoen Venezuelako
gobernua. Ni 1986an jaio nintzenetik, bi
erreferendum egin dira espainiar esta-
tuan. Batetik, 1986an bertan NATOn
sartu ala ez erabakitzeko eta bestetik
2005ean Europar Konstituzioaren in-
guruan. Bi erreferendum horiek ez ziren
lotesleak, kontsulta hutsak ziren. Beraz,
espainiar gobernua ez zegoen derrigor-
tuta herritarrek bozkatutakoa errespe-
tatzera, beto eskubide moduko bat zuen
emaitza gustukoa ez izanez gero nahi
zuena egiteko.  

2002an Chavezen aurka egindako es-
tatu kolpearen ondoren ezinegon han-
dia sortu zen venezuelarren artean.
Oposizioak firma bilketa erraldoia egin

Internazionalistak Espainiar estatuan
2009ko Europar legebiltzarreko hau-
teskundeetarako bozketan izandako
irregulartasunak ikertzeko daude orain-
dik.

Venezuelan botere ekonomikoa Cha-
vezen aurka agertu da etengabe. Ondo-
rioz, herrialdeko komunikabide talde
handienek ahal duten guztia egin dute
Chavez kargutik kentzeko. Telebistan,
irratian, egunkarietan… Chavezen aur-
kako mezuak helarazten dira etengabe
eta eskrupulurik gabe, horrek sortzen
dituen ondorioekin –2002an Chavezen
aurka egindako estatu-kolpea komuni-
kabide talde handiek bultzatu zuten–.
Hemen, berriz, denok ezagutzen ditugu
Egin, Egin Irratia, Euskaldunon Egun-
karia, Ardi Beltza eta abarrekin gertatu-
takoak.

2002an Venezuelan izandako estatu
kolpean partaidetza zuzena izan zuen
Henrique Capriles radonski politika-
riak. Amnistiatua izan zen eta 2012an
oposizioaren presidente gaia izan zen.
Arnaldo Otegi, aldiz, 2005eko su-eten
garaian kartzelatua izan zen. 2008an
kartzelatik irten zen eta 2009an berriz
atxilotu zuten bakearen alde lan egitea-
gatik. Oraindik kartzelan jarraitzen du.

dena den, inork ez dizue argituko oso
ondo zergatik, baina gogoratu Hugo
Chavez diktadore bat dela eta gu mun-
duko demokrazia aurreratuenetako ba-
tean bizi garela.

Shanti Arrieta Manterola
Venezuelan bizi izandako oriotarra

zuen presidentea kargutik kentzeko.
1999an Chavezek berak martxan jarrita-
ko konstituzioak horrela agintzen zue-
nez, erreferendum bat antolatu zuen go-
bernuak. Erreferendumean Chavez kar-
gutik kendu ala ez bozkatu zen eta
Chavezek irabazi zuen. 

Barcenasen gutun-azalei buruzko es-
kandalua argitaratu zenean milioi bat
firmatik gora bildu ziren rajoyen dimi-
sioa eskatzeko ordu gutxitan. Inork ba-
daki noiz jarriko duen kargua herrita-
rron erabakiaren esku?

Jimmy Carter AEBetako presidente-
ak Venezuelako bozkatze-sistema mun-
duko onena dela baieztatu zuen. Carter-
en fundazioak munduan zehar hautes-
kunde prozesu ezberdinak ikuskatzen
ditu eta erreferente bat da. Gurean, ile-
galizazioak ez aipatzearren, Iniziatiba

Jimmy Carter AEBtako
presidenteak
Venezuelako bozkatze
sistema munduko onena
dela baieztatu zuen.
Carter-en fundazioak
munduan zehar
hauteskunde prozesu
ezberdinak ikuskatzen
ditu eta erreferente bat da
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G
uztiok dakigunez, as-
teburuetan, Orion,
plazako errepidea itxi

egiten dute. Izan ere, jai egu-
netan  jendea txikiteoan ego-
ten da plaza inguruan, eta
arriskutsua izango litzateke
denbora guztian auto edo
motoak pasatzen egotea. la-
saiago ibiltzen gara guztiok
autorik gabe. Errepidetik la-
sai-lasai ibiltzen.

Baina arazoa da,
Orioko guztiek
edo gehienek
badakigula bai,
baina kanpota-

rrek? Kanpotik
datorren jendeak ez

daki. Seinalizazioek ere ez
dute laguntzen, ez baitaude
jarrita. Eta ez dakite nondik
joan behar duten.

Nire ustez, eta jende askok
komentatu didanaren arabe-
ra, seinaleak garbi jarri be-
harko lituzkete. Jendeak ikus
dezan nondik joan behar
duen... Eta inor nahastu ez
dadin. 

ikasleak idazle
Eider Arruti

Errepideen
seinalizazioa

Jai egunetan
jendea txikiteoan
egoten da plaza
inguruan, eta
arriskutsua izango
litzateke denbora
guztian kotxe edo
motoak pasatzen
egotea

Txapela buruan, pozik abestu zuen bukaerako agurra Ibai Esoainek. karkara

zioten txapelketari, eta
Egoitz Eizagirrek, Iker Gu-
rrutxagak eta Aitor Arregik
aurrera egitea lortu zuten,
bota zituzten bertso ederrei
esker. Saioa borobiltzeko Zi-
gor Esoain eta Ibon Berasalu-
ze ausartu ziren, gitarra eta
guzti, prestatutako kantu ba-
tekin giroa alaitzera; baita
lortu ere! 

Arratsaldekoan, Iñaki Gu-
rrutxagaren, Jon Agirresaro-
beren eta Antxon Mantzisi-
dorren aurka aritu ziren Ibai
Esoain, Mikel Iruretagoiena
eta Igor Salsamendi. Errusta
lepo beteta zegoen; adi eta
bertso gosez. Bertso onak
asko entzun ziren, bestela
galdetu izan zirenei! Saio ho-

Bertsoa eta korrika 
eskutik helduta

O
rioko 3. taldekako
bertsolari txapel-
ketan lau hirukotek
hartu zuten parte,

bi finalaurreko eta finalak jo-
katuz.

lehenbizikoa eguerdian
izan zen Kolon Txikin, eta
jende pixka bat baldin bazen
ere, saioa hotz antzean hasi
zen bertsolarien urduritasu-
nak eraginda. rosi lazkanok,
Imanol Esoainek eta rikardo
Uzkudunek agur esan behar

rretan Mikelek eta Igorrek fi-
nalera sailkatzea lortu zuten,
Ibai gidari zutela.

Finala, Kalakarin izan zen,
afalostean. Giro paregabea
egon zen saio osoan, eta bost
epaileek beren erabakia har-
tu artean, Maider Sukiak, lai-
da Iturraldek eta Ainhoa Ur-
kizuk mikroa hartu eta bertso
musikatu batzuk abestu zi-
tuzten, Kalakariko giroa le-
hertu zuten arte. Bukaera
arte oso bertso saio parekatua
joan bazen ere, bigarrenez ja-
rraian, Mikelek, Igorrek eta
Ibaik lortu zuten txapelek
itzal egitea.

[ xABIER IRIBAR ]

Kritika
Orioko 
3. bertsolari
txapelketa
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“Jendeak orioko gizonezkoen maila
eta historia ikusita, espero du neskok
ere horrela ibiltzea, baina zaila da,
behetik, zerotik hasi behar baitugu
mutilak iritsi direnera iristeko.”

Itziar Olasagasti, Harian (etB1), 2013-iii-10.

“Beti esan izan dut  emakumeak
kontra eta gizonak alde izan ditudala
etxean. emakumeak plazetara
joaten dira, animatzen dute, baina
utziko banu lasaiago ibiliko lirateke.”

Idoia Etxeberria, harri-jasotzailea, Harian (etB1), 2013-iii-10.

rosa Arrutik 3.000 euro Albizun
Espainiar estatuan, Activa kateko 350  elektrotresna denda inguru daude. Gabone-
tan erosketak egin zituztenen arteko zozketan Orioko Albizu dendako  Rosa Arruti
bezeroa izan da 3.000 euroko  sariaren irabazlea. Txekea  pozez jaso zuen Rosa Arru-
tik  Jorge Escobedo Activako zuzendariaren eta Ainhoa Albizu Orioko dendariaren
eskutik. Dendakoak ere pozik daude saria beren saltokian tokatu delako. 

HANdiK etA HeMeNdiK››

zO RiONAK!››OSpAKizuNA››

O
rioko Surf Taldearen
eta Herrio natur tal-
dearen deiari eran-

tzunez, berrogei bat herrita-
rrek hartu dute parte aurten
ere hondartza garbiketan.
Herritarron utzikeria arras-
toak nabarmenak izan dira:
besteak beste, zigarrokinak,
higiene pertsonalerako ma-
teriala, latak, arrantzarako
objektuak, jostailuak … bildu
baitituzte Antillako hondar-
tzatik eta inguruko arroketa-
tik ordu pare batez lanean
egon ondoren.

Ez da hondartza garbike-
tan, egun batez bada ere, la-
nean aritzen direnak zorion-
tzen ditugun lehen aldia, bai-
na ingurumena zaintzen eta
beste herritar zein inguruko-
ek sortzen duten zaborra gar-
bitzen dutenek merezi dute. 

Hondartza
garbitzaileei

“
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Joxe Manuel Ibar Urtain eta Mariano Etxeberria elkarren arteko borrokaldia eta gero. CeSar eStorNeS

gauza bakarra zutela: boxeo-
lari egindako harri jasotzaile-
ak, bere 28. konbatean, 105
kiloko alemana hankaz gora
bota eta buruan Europako
txapela janztea, gero mundu-
koaren bila abiatzeko. Etxean
afaldu ondoren, gizonezko
gehienak herriko tabernetan
zeuden kafea hartuta, kopa
eskuan, batzuk purua ahoan.

Apirila zen, eguraldia ez
zen oso ona. Eguna petral an-
tzean joan zen. Zerua goibel
ageri zen. Halako batean, bo-
xeoa hastear zela, zeruan tru-
moiak jo zuen. laster zen za-
parrada ere, tximistek lagun-
duta. Eta, hara, halako
batean, argia joan eta denak
ilunpetan geratu ziren. Hura-
xe bai izorratzea! Argirik ez,
telebistarik ez, eta Urtainen
konbaterik ere ez.

Urtain - Weiland Aian 

U
rtain-Weiland, el
combate del siglo.
Era horretako titu-
larrak zekartzaten

1970eko apirilaren 3ko he-
mengo egunkari guztiek. Gau
hartan, euskal herri gehiene-
tan, Gipuzkoako guztietan
bai behintzat, jendea telebis-
tari begira zegoen, artean oso
ugaria ez zen tramankulua-
ren aurrean jarrita. Urtainek,
euskaldunen idolo berriak,
Europako txapelketari ekin-
go zion Madrilen. Paulino
Uzkudun errexildarraren ga-
raitik boxeo-borrokaldi ba-
tek ez zuen euskaldunon ar-
tean halako ikusminik sortu.

Aian jende guztia borrokal-
dia hasi zain zegoen, gogoan

Batek berehala izan zuen
ideia: Blasen panaderian gru-
po elektrikoa zegok, hura
martxan jarrita, izango diagu
argindarra; han ikusiko diagu
boxeoa. Korrika, arrapaladan
jo zuten denek Blasenera. Ogi
usainean, hantxe ikusi zuten
gau hartako boxeoa. Urtainek
lau aldiz bota zuen lurrera
Weiland. Sekula ez zen izan
Blasen okindegian horren-
beste oihu, inoiz ez horrelako
emoziorik, Urtainek alemana
zazpigarren asaltoan hankaz
gora bota, eta Patxi Alkortak
Arroako mutilari buruan txa-
pela jantzi zionean bezalako-
rik. Blasen biharamuneko
ogiak ere gustu hobea zuen.

[ IñAKI ITURAIN ]

Oroimenaren
kutxa

Ez da jaiotakorik egon.

jAiOtAKOAK››

Gregorio Luis Lozano Ma-

chon eta Maria Anastasia 

Lazkano Urzainki, Orion,

martxoaren 9an.

ezKONdutAKOAK››

Esteban Eizagirre Azpiroz,

Orion, martxoaren 12an.

86 urte.

Miren Fresnedo Arrillaga,

Orion, martxoaren 8an.

91 urte.

Juan Inazio Alkain Alkain,

Aian, martxoaren 6an.

80 urte.

HildAKOAK››

eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
karkaran jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27
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“Bizimodua hobetzen
hasteko ezinbestekoa
dut lotarako lekua”

l.beRASAluze 

Gaztea zela utzi zuen atzean bere sorte-
rria, Caceresko Torre de don Miguel , Pe-
dro Cuestak. Euskal Herrirako bidea
hartu zuen orduan eta duela bi urte,
Oriora etorri zen bizimodu bila. 
Zergatik utzi zenuen jaioterria?

Mendilerro bateko haranean dago 600
biztanle dituen Torre de don Miguel he-
rria. landako bizimodua da han nagusi;
txikitan hasita, familiari lagundu behar
izaten zaio nekazarilanetan. Aspertu
egin ninduen bizimodu hark eta zerbait
hobearen bila jo nuen.

Pedro Cuesta
etxerik gabekoa

Euskaldun asko izaten da Extremadu-
ran oporretan, eta horrela izan nuen Gi-
puzkoaren berri. Haiek aipatutako bizi-
moduarekin, jendearekin eta paisaiare-
kin txoratuta, probatzea  erabaki nuen. 
Nora jo zenuen hasieran?

donostiara etorri nintzen aurrena, hiri-
burua delako eta itsasoa duelako. lana
aurkitu eta 6 urte egin nituen bertan. 

Bihotz kontuak tarteko, Eibarrera
joan nintzen gero, emakume frantses
baten atzetik. laudion egiten nuen lan
orduan eta atzera eta aurrera ibiltzen
nintzen egunero kotxearekin, goizean
goiz atera eta iluntzean etxera bueltatu

arte. Haurdun zegoen bikotekidea eta
nire lanak emandakoarekin bizi behar
genuen biok; eta bidean zetorrenak.

Eibarren bertan lana aurkitu  eta gu-
txira, ordea, banandu egin ginen bikote-
kidea eta biok. Hari utzi behar izan niz-
kion etxea eta autoa, alaba berarekin da-
goelako. Kale gorrian geratu nintzen ni.

Eta herriz aldatzera erabaki zenuen.

Eibartarrek asko kritikatzen ninduten
eta handik alde egitea erabaki nuen.
Itsasoari segika, deban egin nuen lehen
geldialdia. Bihotzak, ordea, hura ez zela
nire herria esaten zidan eta Oriora etorri
nintzen. Oso egokia iruditzen zait, men-
dia eta itsasoa, biak, dituelako.
Nola hartu zintugun hemen?

Zimitorioan egin nuen lo lehen gau har-
tan. Egunez, herritarrek begiratzen nin-
duten, bai, baina berria den edonori be-
zalaxe. 

Pertsona atseginak aurkitu ditut he-
men. Esate baterako, egun onak ematen
zizkidan edonork hasiera hasieratik
–leku askotan ez zaituzte begiratu ere
egiten–. Egunak pasaz joan dira eta kon-
turatzerako bi urte egin ditut hemen.
Oriotarrekin hizketan aritzen naiz eta
herritar moduan hartzen eta pertsona
gisa tratatzen naute. Asko da hori.
Zer behar duzu bizimodua hobetzen

hasteko?

Bokadilo bat, baso bat sagardo eta taba-
ko pakete bat erosteko adina ateratzen
dut egunean. Justukoa. Batzuetan jate-
koa ekartzen didate batzuek, etxetik
edota dendatik. Eskerrak denei.

lo egiteko lekua eta lana behar ditut
bizimodua hobetzeko: lotarako tokia,
etxabe bat edo, erroldatzeko –nahikoa
dut hor lo egiten dudala dioen agiriren
bat, gero egia ez bada ere–. Horrela, bes-
teak beste, diru-laguntzetarako aukera
eta nire motxila eta txakurra utzi, eta lan
bila hasteko modua izango nituzke. 

Kofradian urte bete egin ondoren,
egun batetik bestera itxi egin zidaten eta
frontoi atzeko aterpean ematen dut
gaua orain. 

Eta lana ere behar dut, jakina, diru-
iturri gisa, beharrezko ditudanak esku-
ratu ahal izateko aurrezten hasteko.

karkara

eguna joan eta eguna etorri, kutxa aurrean ematen dituzte
orduak Pedro Cuestak eta Punto txakurrak. etxerik ez eta
bizimodu gogorra dauka gizonak. ia 2 urte daramatza orion, gure
artean, kaleko bizitzari aurre eginez, estalpea lortzeko saiakeratan.

“Oriotarrekin hizketan aritzen
naiz gaur egun eta herritar
moduan hartzen eta pertsona
gisa tratatzen naute. Asko da
hori”

“Bokadilo bat, baso bat sagardo
eta tabako pakete bat erosteko
adina ateratzen dut egunean.
Justukoa. ”
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MARTxOA

22an, Lasa.

23 eta 24an, Iriarte.

25ean, Etxeberria

26an, Gallo .

27an, Azaldegi

28tik 31ra, Zulaika.

APIRILA

1ean, Lasa.

2an, Azaldegi.

3an, Etxeberria.

4an, Iriarte.

5ean, Larrañaga.

6an eta 7an, Mutiozabal.

8an, Azaldegi.

Gaueko zaintza: Iriarte

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

22 00:32 eta 13:14 06:45 eta 19:06

23 01:34 eta 14:05 07:42 eta 19:59

24 02:21eta 14:46 08:27 eta 20:41

25 03:00 eta 15:22 09:06 eta 21:20

26 03:37 eta 15:58 09:43 eta 21:57

27 04:13 eta 16:33 10:20 eta 22:35

28 04:50 eta 17:09 10:57 eta 23:13

29 05:28 eta 17:47 11:35 eta 23:54

30 06:08 eta 18:28 12:16 eta _____

31 07:52 eta 20:13 00:37 eta 13:59

01 08:41eta 21:04 02:25 eta 14:48

02 09:39 eta 22:07 03:21 eta 15:46

03 10:52 eta 23:27 04:28 eta 16:57

04 12:21 eta _____ 05:48 eta 18:20

05 00:55 eta 13:44 07:12 eta 19:39

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.

lerreko ikasleei, ikasgai

teknikoetako –Matemati-

ka, Fisika, Kimika, Tekno-

logia, Informatika–  eskola

partikularrak emateko

prest. Ikaslearen etxean,

euskaraz edo gaztelaniaz.

Tf.: 600 750 292 (Haritz). 

Psikomotrizitateko saio-

ak urtebetetik 3 urtera

bitarteko haurrentzat

Orion. Tf.: 687745949 

(Yolanda).

Saltzeko
Etxebizitza berria salgai

Aian. Hiru logela, bi bainu-

gela eta garajea. 

Tf.: 629 680 410 

Auto-karabana salgai.

Volkswagen California,

2,5 TDI, bost martxakoa,

westfalia, zuria. 2002ko

azaroan erosia. 205. 000

km. Beti garajean gordea

eta mantentze-lanak ar-

duraz eginak.

Tf.:650 422 607

Galdutakoak
Barruan hiru betaurreko

pare zituen poltsa –bando-

lera– beltza galdu dut. Ba-

ten batek aurkitu badu

deitu mesedez zenbaki

honetara: 687 920 455

(Andoni). 

Hiru giltza daude Udal-

tzaingoaren bulegoan

utzita. Norbaitek tren-gel-

tokiaren inguruan galdu-

takoak.

Alokatzeko
Arrantzale kalean, an-

bulatorio alboan, garaje

irekia alokagai. 50 euro-

tan.Tf.: 697 786 482.

Lan eskaera
Erreferentzia onak, es-

perientzia eta paperak le-

geztatuta dituen emaku-

me arduratsua lan bila.

Barnean zein kanpoan

bizi izateko prest. 

Ostalaritzan lan egin dut.

Tf.: 617 789 397.

2. batxilergoko ikasleak

klase partikularrak eman-

go lizkioke behar duenari.

Tf.: 689301296 (Ainara).

Gitarra klase partikula-

rrak ematen ditut. 

Tf.: 638729564 (Unai).

Emakumea orduka edo

denbora osorako lanera-

ko prest. Baserrian ere

egingo nuke lana. 

Tf.: 674 123 293 (Marcela)

Ingeniari industriala eta

EGA tituluduna Lehen

Hezkuntza, DBH eta Batxi-

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 10:47 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 6:14 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 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 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 11:20 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   7:20   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          ...ordu oro...             22:00           22:30
Orio 8:35 ...ordu oro... 22:35 23:05
Zarautz 8:45           ...ordu oro...             22:45           23:15

ZARAUTZ-ORIO-DONOSTIA
Zarautz 6:45           ...ordu oro...            21:45
Orio 6:55 ...ordu oro... 21:55
Donostia 7:35           ...ordu oro...            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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Eman euskara elkarri lelopean abiatu zen andoainen aurtengo korrika,
euskararen aldeko lasterketa erraldoia. Baionara bidean herriz herri ibili
ondoren, oriora bihar, martxoaren 23an iritsiko da. xuai gainean 14:46an
pasatuko da eta hortik aurrera lekukoa eskutik eskura aldatuz toki hauetan
egingo dituzte trukeak: Harrobian, Ubegungo bidegurutzean, udaletxean,
Herriko Plazan, gaztetxean, oliden jatetxean, Botalekun, Saikolan eta aginagan.

Korrika Orion larunbatean

Orio
Ikastaroak
Martxoaren 23an, 10:15etik

13:30era. Gorputzarekin komu-

nikazioa; gorputza mugimen-

duan tailerra helduentzat. 
25 euro. Martxoaren 24an,
11:30etik 13:00etara. Mugi-

mendua, kontaktua eta erlaxa-

zioa familian tailerra. Helduek
15 euro, umeek 5 euro. Maria
Maestra haurreskolan. 
Informazioa eta izen-ematea:
nereamendi@gmail.com edo
628 85 92 82.

Informatika
Martxoaren 27an. Impres

programa –diapositibak eta
aurkezpenak sortzeko–.
09:00-11:00, KZgunean.  
Martxoaren 27an. Google

maps ikastaroa. Euskaraz.
11:00- 13:00, KZgunean.

Apirilaren 2an. Softonic 

–deskarga programak–. 
11:00-13:00, KZgunean.  
Apirilaren 3an. Gmail –Goo-

gle-ko posta elektronikoa–
ikastaroa. 09:00- 11:00, 
KZgunean.  
Apirilaren 4an eta 5ean. 

Metaposta. Euskaraz. 11:00-
13:00, KZgunean. 
Apirilaren 8tik 19ra Internet

oinarrizko ikastaroa. Euska-
raz. 16:00- 18:00, KZgunean. 
Apirilaren 9an. Blogger. 

18:00- 20:00, KZgunean. 
Apirilaren 11n. Nvibes 

–mahaigain birtuala. 
18:00- 20:00, KZgunean.
Martxoaren 26an, 

09:00- 11:00 eta apirilaren
10ean 18:00-20:00. IT txartela
lortzeko azterketa. KZgunean.

Traste zaharrak
Martxoaren 27an eta apiri-

laren 10ean. Traste zaharren

Hitzaldia
Apirilaren 10ean. Berdinta-

sunari buruzko hitzaldia.
18:30ean, Kultur Etxean.

Musika
Apirilaren 11n. Entsegu ire-

kia: Winchester 73 Iruñeko
rock taldea. Surf, blues eta
countrymusika ukituekin.
19:00etan, Kultur Etxean.

Aia
Silo-bolak
Apirilaren 9an. Silo-bolen

bilketa. Informazioa: Urkome
(943 81 65 00) edo 
Igor (660 049 751).

Podologoa
Martxoaren 30ean. 

Podologoaren kontsulta. 
Sendagilearen etxean. Aurrez
ordua hartzeko: 943 13 11 44.

Erromeriak
Martxoaren 24an, Miren,

Agurtzane eta Oier trikitilarie-
kin erromeria. 31n, Bide batez
taldearekin. Apirilaren 7an,
Laja eta Mikelekin. 18:30etik
21:30era, Andatza auzoko Aris-
terrazu plazan. 

bilketa ohiko zabor ontzien
ondoan. Atera aurretik 
udaletxera deitu behar da zer
aterako duzuen jakinaraziz.
Tf.: 943 83 03 46.

Bilera
Martxoaren 28an. 

Orio-Arantzazu ibilaldia 
prestatzeko bilera. 20:00etan,
Balea elkartean.

Kultur Etxea
Aste Santua dela-eta 

martxoaren 25etik apirilaren
5era Kultur Etxea eta liburute-
gia arratsaldez itxita egongo
dira. 09:00etatik 13:00etara
zabalik. Martxoaren 18tik api-
rilaren 2ra egun osoz itxita.

Bingoa
Apirilaren 10ean. Zaharren

Babeslekuak antolatutako
bingo saioa. 16:30etik
18:30era, Kultur Etxean.

AGeNdA››
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