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IKER GURRUTxAGA  (dOInua: pELLO jOxEpE)

1
ostiraletan zein pozik ginen
eta orain berriz beldurrez,
agintariek edozein lege
aldatzen dute eta errez. 
Gurearekin lehendik nahikoa
badaukagunean berez,
mejora asko egin dituzte
ta gainera letxe txarrez.

2
Aurreko astean onartu zuten
Werten LoMCEren legea,
aurreko hartatik inondik ere
suma daiteke aldea.
Gaztelerari egingo dio
sekulako mesedea,
gainerakoen eskubideak
non kristo daude ordea?

3
Erlijioa berriz gelara
etika alboratuta,
neska-mutilak bi eskolatan
berriz ere banatuta,
eta irakasle kopuru handi bat
lanetik kaleratuta…
Hau da hezkuntza sistema ona
lehengoa mejoratuta.
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Orioko Curriculuma
hizpide

Hezkuntzari buruz hitz egin da egun
hauetan. Hezkuntza jarri da balioan,
historia, nortasuna, eta herria. Urteetan,
Orion, ahotan izan dugu hezkuntza, bai-
na ez da izan edukiei buruz hitz egiteko,
bestelako terminotan hitz egin dugu. 

Orioko errealitatea anitza da eta ho-
rrek egiten gaitu aberats. Aberats kultu-
ran, aberats hizkuntzan, aberats gizarte
ereduan eta nola ez aberats hezkuntzan.
Batzen eta desberdintzen gaituen ele-
mentu bat da curriculuma. Baionako,
Iruñeko edo Donostiako gazte baten he-
ziketa prozesua desberdina da. Desber-
dina forman eta desberdina edukietan.
Baina elkartzen dituen elementuak bila-
tu eta bilduz gero, oinarri sendo bat erai-
kiko dugu: hezkuntza sistema nazional
bat eraikiko dugu.

Nondik gatozen, non gauden eta nora
goazen. Hiru galdera horiek erantzute-
ko asmoz, legealdiko helburu gisa jarri
genuen Orioko Curriculum proiektua
aurrera eramatea. Luzea da prozesua,
baina heziketan bezala, ibilbidea da ga-
rrantzitsuena. Prozesua bera da ikaste-
ko eta elkar irakasteko tresna. Eta pro-
zesu horren parte izan ziren 2010ean os-
patutako O3ten lehen hezkuntza
jardunaldiak eta bukatu berri diren
03ten bigarren hezkuntza jardunaldiak. 

Orioko Bildurentzat oso garrantzi-
tsua da etorkizunerako tresna izango
den Orioko Curriculuma eraikitzea;
errentagarritasun handia izango duen
proiektu bat lantzea. Mantenu gastuei
dagokienean, herritarren eta hezkuntza
eragileen inplikazioa eta motibazioa
izango direna, denen artean osatua: le-
henaldian oinarritu, egungo errealitatea
irudikatu eta etorkizuna marraztuko
duen curriculuma. 

Orioko Curriculuma Sortzen taldeak
jardunaldiak antolatzeaz gain, proiek-
tuaren gidaritzapean hartzeko jarrera
erakutsi du. Lana bistan jarri eta inolako
atzerapausorik eman gabe, erabat moti-
batuta dagoen taldea da eta aprobetxatu
beharra dago bultzada. Bilduk argi dau-
ka proiektua lagundu behar dela ahalik
eta baliabide gehien eskainiz eta hori bi-
deratzeko ahalegina egingo dugu. Egun-
go egoera ekonomikoa ez da egokiena.
Baina, mahaiaren gainean daukagun
proiektua, herrikoia, inklusiboa, parte
hartzailea, anitza, erabilgarria eta beha-
rrezkoa da. Bilduk babes osoa emango
dio bada Orioko Curriculum proiektua-
ri. Orioko Bildu. 

Oraini botoa emanaz
damututa

Orainen programan irakurri nuen: Oria
itsasadarra berreskuratu nahi dugu. Ho-
rretarako, Motondon hasi beharko litza-
teke lanean, parte-hartze mahaia sortuz
eta eremu horretarako berreskuratze
proiektua finkatuz. Hautagaietako ba-
tzuk ezagutzen nituen eta botoa eman
nien.

Gaur egunkariak dio Orainek Moton-
do berreskuratzeko proiektua geratu
duela. Jaurlaritzak horretarako eman-
dako diruari uko. Zergatik? Garai batean
Udalak hango lurrak erosten gastatuta-
ko dirua Jaurlaritzak ez diolako eman
nahi. Harrituta geratu naiz. Aurreko
Udalak, jakinik Motondo babestuta ze-
goela, partikular bati bi milioi euro opa-
ritzeko erabaki ergela hartu zuelako,
orain oriotar guztioi mesede egingo ligu-
keen berreskuratzea geratu? Bai, oriotar
guztioi. Txorizale zein arraunlari, arran-
tzale zein dendari, turistazale zein kon-
trako. Motondo berreskuratzeko arra-
zoietako bat herrian uholdeen arriskua
gutxitzea baita. Hala dio URA agentziak.
Baina Oraingoei hori bost axola. Progra-
man aipatzen zuten berreskuratze pla-
na martxan dagoenean, hura blokeatu.
Zer eta, beste batzuk partikular bati
egindako oparia Jaurlaritzari kobratu
nahirik.

Honezkero EAJ hasita dago hurrengo
legegintzaldirako Udala irabazi eta Mo-
tondoko berreskurapen-lanen inaugu-
razioa prestatzen! Arturo Elosegi

Eta zergatik ez putetxe
bat?

Futbolzelai ondoko auzo berrian bizi
naiz.  Ilusio guztiarekin etorri ginen
hona bizitzera, eta orduantxe hasi zen
gure kalbarioa.

Litxarkeriak saltzen dituzten makina
horietako bat jarri zuten auzoan. Eta ho-
rrekin lotuta, egun santu guztia bertan
igarotzen duen gazte-talde bat. Baina ez
da gazte-talde normala. Euren gurasoek
beste aldera begiratzen duten bitarte-
an –non dago zuen seme/alaba nerabea
etxean ez dagoenean?–makinaren ingu-
ruan orduak pasatzen dituzte porroak
erretzen eta iskanbila sortzen. Bitarte-
an, auzokideek garrasiak, pixak eta zi-
kinkeria, baloikadak, motor soinuak, pe-
tardoak,  lotsagabekeriak , ea. aguantatu
behar ditugu. Egunero. Gau eta egun.
Etxeetako balkoietan ere sartzen dira
eta! Hori jasanezina da.

Behin baino gehiagotan jo dugu Uda-
lera eta Udaltzaingora laguntza eske eta

han batzuk –ez denek–borondate ona
eta kolaborazioa erakutsi diguten  arren
ez dute ezertxo ere egin. Batzuk besteei
pilota pasa, horretan bai iaioak.

Ezin omen da makina kendu, ezin
omen da kristalezko atea kendu, moto-
rrak edonon aparkatzea eta plazatik bar-
na ibiltzea ezin da ekidin, baloiarekin
etxeetako kristaletan behin eta berriz
jotzea saihestea oso zaila da, … Udaltzai-
nak ez dira bertatik pasatzen –ez ikustea
errazena baita–eta gaueko  istiluak er-
tzainen arazoa omen dira. Bitartean gu
egoera berean.

Eta gainera Udalean diotenez, arazoa
ez omen da makinarena, erabiltzaileena
baizik.

Baina ez gara hain inuzenteak. Zeinek
ez daki horrelako makinen inguruan ho-
rrelako arazoak sortzen direla ? 

Nola izan liteke Udalak–ez dakit
oraingoak ala aurrekoak–baimena ema-
tea eta ondorioak ez aurreikustea? Eta
arazo larria sortu dela ikusi arren, neu-
rririk ez hartzea? Erabakiak hartu eta
baimenak ematen dituztenek nahiko lu-
kete horrelako makina bat euren etxe
atarian? Jar dezatela ba!

Gauzak horrela, zergatik ez dute pute-
txe bat jartzeko baimenik ematen? Kasu
horretan  ere arazoa ez litzateke  nego-
zioarena izango, erabiltzaileena baizik.
Eta ziur nago auzokook askoz ere arazo
gutxiago izango genituzkeela oraingo
bezeroekin baino. Nazkatuta dagoen he-

rritar bat

Eskerrik asko hari
topaketa aurrera
ateratzen lagundu
zenuten guztiei

Negu luzean eginiko lanaren emaitzak
udaberrian ernetzen dira. Etxeko bakar-
dadean, sarritan, musika mataza korapi-
latsua, askatu ezinezkoa, izaten da. Kor-
txea, clave de fa, lau lauko, staccato, ma-
estoso… Musika amesgaizto harilkatzen
da. 

Baina zenbaitetan, mila koloreko ha-
riek bat egiten dute eta soinekorik ede-
rrena sortzeko gai da. Halakoxe oparia
izan genuen maiatzaren 11n Orion. Eus-
kal Herriko hainbat txokotatik hurbil-
dutako ikaslez osaturiko hari orkestra-
ren eskutik. 235 ikasle biolina, biola, bio-
lontxeloa eta kontrabaxua joz.
Musikariak ez dira, ordea, sarritan la-
guntzailerik gabe mugitzen eta irakasle-
ak zein gurasoak izan zituzten alboan.

Soinekoak egiteko hariaz gain, bo-
toiak eta bestelakoak ere behar direnez, 

26. orrialdean jarraitzen du
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Ikastetxeek
datozen bi
asteetan
egingo
dituzte
beren jaiak

Ohikoak izaten dira txoko guztietan
ikastetxeetako jaialdi eta festak urteko
garai honetan.

Ikasturtea bukaerara iristen doan be-
zala egiten dituzte beren festak eta dene-
tariko ekintzak izaten dituzte.

Zaragueta Herri Eskolakoak izango
dira ikastetxeko jaialdia egiten goiztia-
rrenak aurten. Eskolakoek ekainaren
1ean, larunbatarekin egingo dute beren
festa. Goizeko 11:00etan hasiko dira ikas-
leen emanaldiarekin. Horretarako ira-
kasleen laguntza izaten dute eta aurreko
egunetan jaialdian egin beharrekoare-
kin buru-belarri dabiltza ikasleak. Gai-
nontzekoa gurasoek antolatzen dute.
Ikasleek ikuskizuna bukatu eta bazkaldu
egingo dute segidan eta haien atzetik
bertaratzen diren gurasoek eta irakasle-
ek. Arratsaldean bestelako tailerrak eta
ekintzak izaten dira. Aurten, eskolaz
kanpoko orduetan judoan jardun duten
ikasleen erakustaldia izango da arratsal-
dean.

Ekainaren 9an, igandearekin, Orioko
Herri Ikastolakoen txanda izango da.
Goizerako egitaraua osatu dute eta Ma-
risa Aranburu irakaslea omenduko dute
bertan, 25 urteko lana eskertuz. Goizean
10:30ean ttuntturroak ibiliko dira kalez
kale eta 10:50ean txalapartarien deiare-
kin hasiko da jaialdia kiroldegian. HHko-
ek udaberria izango dute beren ikuski-
zuneko gaia. Segidan LHkoek itsasoaren
inguruko emanaldia eskainiko dute.
Guztia bukatzean, 12:30 inguruan, ha-
maiketakoa egingo dute ikastola aurreko
plazan, gurasoek egindako tortilla eta
txorizo egosiarekin. Ikasleek dantzekin osatutako ikuskizunak egingo dituzte jaialdietan. KARKARA ETA ZARAGuETA

Zaraguetakoak izango dira
beren festa egiten lehenak,
eskolan bertan, ekainaren 1ean,
larunbatarekin, eta astebete
beranduago iritsiko da
Ikastolakoen txanda, ekainaren
9an, igandearekin, Karelan
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Kaleko zarata aztertu dute aurten
Orioko ikasleek agenda 21 egitasmoan

Orioko bi ikastetxeetako haurrak alkate-
arekin bildu ziren maiatzaren 10ean
egindako udalbatzarrean. Bertan Agen-
da 21 egitasmoari dagozkion arazoez ari-
tu ziren hizketan.

2005. urtetik hona Orioko ikastetxe
guztiek hartzen dute parte Eskolako
Agenda 21 heziketa-programan. Ikaste-
txeetan urtero-urtero herriaren egoera
aztertzen dute gai zehatz baten diagnos-
tikoa egiteko. 

Aurtengo ikasturtean herriko zarata-
ren egoerari buruz aritu dira hausnar-
tzen, ikasgelan azalpenak jasoz eta herri-
ko kaleetan neurketak eginez.

Behin lanketa egin eta gero, Orion aur-
kitutako arazoak konpontzeko proposa-
menak egin dizkiete udal ordezkariei.
Hala, ikastetxe bakoitzeko ikasle ordez-
kariak udaletxean izan ziren erabakiak
hartzeko prozesua bertatik bertara eza-
gutzeko asmotan. Bertan, ikasleek beren
ekarpenak jarri zituzten mahai gainean.

Ikasleen proposamenei erantzuna
eman zien Beñat Solaberrieta alkateak
eta Udalak etorkizunera begira dituen
proiektuak azaldu zituen. Modu berean,
ikasleek herriko egoera hobetzearen
alde hartzen dituzten konpromisoak
aurkeztu zituzten. 

Beste batzuen artean, hiru proposa-
men hauek egin zituzten: Orioko kalee-
tan zarata neurtzeko makinak jartzea,
auto eta motoen abiadura moteltzeko
neurriak hartzea eta Orioko bidegorri
sarea osatzea.

Proiektua garatu ahal izateko, hez-
kuntza-komunitatearen eta Udalaren
arteko harremana eta komunikazioa in-
dartzeko bilerak egin dituzte ikasturte-
an zehar. 

Etorkizunean garapen iraunkorraren
aldeko apustua indartu eta Udala eta
hezkuntza-komunitatearen arteko ha-
rremana sendotzeko neurriak hartuko
dituzte bi aldeek.Zarata neurgailuak jartzea proposatu dute.

udaletxean elkartu ziren ikastetxeetako haurrak eta Orioko alkatea
gaiari buruz jarduteko horretarako propio egin zuten udalbatzar
berezian. Iritziak trukatu eta konpromisoak hartu zituzten 

LABUR

Kultura
Sorgin gaua antolatzeko bilera
Urtero ekainaren 23an dantza emanaldia

egiten du Harribilek San Juan berde egu-

na dela-eta. Emanaldiaren aurretik sorgin

dantza egiten dute eta kalejiran irteten

dira herriko haurrekin batera. Horren ha-

rira, maiatzaren 31n, arratsaldeko

18:30erako bilera deialdia egin dute Harri-

bilekoek. Kosta Tailerrean elkartuko dira

LH2tik gorako haurrekin eta han entsea-

tzeko egunak zehaztuko dituzte.

Ingurumena
Ontziak jasotzeko aukera oraindik
Udaletxean eskuragarri daude oraindik

biohondakinak –hondakin organikoak–

birziklatzeko plastikozko ontzi marroiak.

Ontzi horietakoa jaso nahi duten herrita-

rrek udaletxera jo besterik ez dute, eta

han bertan eskatu. Familia bakoitzeko on-

tzi bana eskura daiteke, doan. Udalak

orain dela hilabete batzuk martxan jarri

zuen Ez da marroia. Birziklatu behar da

kanpainaren barruan hasi ziren ontzi ma-

rroiak banatzen eta nahikoa harrera ona

izan zuten arren, oraindik ontzia jaso ez

duten familia oriotar ugari dago.

Udaleko kontuak
Udako lanetarako aukeratuak
Aukeratu dituzte uda honetarako udal-

langileak. Kanpinerako zaindariak Miren

Salsamendi, Aritz Jauregi, Jose Angel Ur-

bieta eta Lander Sarasola izango dira.

Kanpineko komunak garbitzeko,  Mikel

Jon iribar, Josune Zabaleta, Ainara Agirre-

sarobe, Imanol Peña eta Oihane Agirre

aukeratu dituzte. Hondartzako kabinak

garbitzeko Xabier Elizondo eta M. Ester

Regidor kontratatuko dituzte. Itziar Iras-

torza eta Mikel Narciso izango dira udal-

tzain laguntzaileak eta, bukatzeko, Aitor

Jaio izango da txu-txu treneko gidaria.
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Orioko 1. Garagardo azoka 
antolatu du arraun elkarteak

Maiatzaren 24, 25 eta 26rako antolatu
dute azoka eta bi helbururekin egingo da:
herria girotzea eta OAEren diru sarrerak
indartzea. Horretarako ekitaldi ugari
izango da azokak iraungo dituen hiru
egunetan.

Garagardo azoka guztiek eskaintzen
duten aukera antzekoa izango da Orion
ere. Prezioak, ordea, merkeagoak izaten
saiatu dira. Litro erdiko txarroak izango
dira zerbeza edateko eta horiek 2 euro-
tan eskuratu ahal izango dira. Txarroak
betetzeko edariek, berriz, bi prezio izan-
go dituzte: 2,5 euro garagardo arruntek
eta 3,5 euro bereziek. Jateko, bestalde,
txerri ukondoa izango da 9 euroren tru-
ke, eta bi saltxitxa patata pure eta guzti
jateko  4 euro ordaindu beharko dira.

San Miguel etxearen laguntza izan du
Orio Arraunketa Elkarteak azoka anto-
latzerakoan. Huegunek esan duenez,
San Miguel arraun munduko liga indar-
tsuenaren babesle izanda, haiengana la-
guntza eske joatea iruditu zitzaigun bi-

dezkoena; haiek, gainera, esku zabalik
hartu zuten proposamena.

Herriko tabernei ordutegia luzatzeko
baimena eman die Orioko Udalak, eta
azokak goizaldeko ordubatean itxiko du
ostiralean eta larunbatean. Huegunen
arabera, ezinbestean hartu ditugu kon-
tuan herriko taberna eta negozioak.

Egitarau zabala
Irekiera ekitaldia maiatzaren 24an,
19:00etan egingo da eta han bertan Ima-
nol Agirretxek eta Oiana Blancok Miro-
tza saria jasoko dute. Saria Antxon Men-
dizabal Mendi eskultoreak egina da. Tai-
la figuratibo bat egin du propio Mendik
eta arraunlariak besoak jasota ikusten
dira, garaipenaren adierazgarri. Guztia
arraun elkartearen mirotzak biltzen du,
hura baita elkartearen ikurra. Beren ki-
rol ibilbidea saritu nahi izan dute OAE-
koek. Agirretxeren kasuan, Orio Arraun-
keta Elkarteko bazkidea da usurbildarra
eta aurtengo denboraldi aparta saritu

nahi izan dute elkarteko kideek. Irekie-
rarekin batera erraldoiak eta buruhan-
diak ibiliko dira herriko kaleetan. Gaue-
an, berriz, 22:00etan hasita, Gari eta Iña-
ki trikitilariak eta Arrutiko Intxaurrak
bakarlaria izango dira.

Larunbatean, hilaren 25ean, korrika
apustua izango da 11:30ean hasita, pla-
zan. Hossain Kaanache da erronkaren
bultzatzaile nagusia eta 10 lagunez osa-
tutako bi taldek korrika 10 kilometro
osatu beharko dituzte.Plazari hiru itzuli
eta erdi eman beharko dizkio korrikalari
bakoitzak, kilometro bat osatuz, eta
errelebo batetik besterako tartean apus-
tuak egiteko aukera izango dute erronka
ikustera hurbiltzen direnek.

Horrez gainera, arratasaldean,
17:00etan hasita, aulki mugikorreko es-
tropadak izango dira. Iluntzean, berriz,
Champions League-ko finala emango
dute azokan horretarako propio jarriko
duten pantaila erraldoian. Partida buka-
tutakoan, Fun&Go  taldearekin errome-
ria izango da. Igandean bukatuko da azo-
ka Reala eta Real Madriden arteko nor-
gehiagoka bukatzean. Lehia hori ere
pantaila erraldoian emango dute,
20:00etatik aurrera.

Kaanache, Agirresarobe, Huegun, Fabra –San Miguleleko ordezkaria– eta Mendi topa egiten azoka aurkezteko prentsaurrekoan. KARKARA

azokak 200-250 lagunentzako tokia izango du, baina tente lasai
egoteko gunea ere jarriko dute, iraungo duen hiru egunetan. Musika
eta futbol partidak izango dira, besteak beste, ekitaldien artean

337_Karkara bikoitia  22/05/13  13:36  Página 7



KIROLA

8 K A R K A R A 2 0 1 3 K o  M A I A T Z A R E N  2 4 A

LABUR

Saskibaloia
ZASTeko juniorrak ere txapeldun
URSA-Oriok partaidetzako liga irabazi eta

gero, ZASTeko juniorren taldea sailkatu

zen Gipuzkoako Txapelketarako finalera.

Bertan zazpi oriotar izan ziren txapelketa

irabazteko lehian. Maiatzaren 11n jokatu

zuten finala Donostiako Aieten eta Tolo-

sako taldeari irabaztea lortu zuten 38-54.

Bukaerako emaitzen alde handia izan

arren, partida estua eta borrokatua joka-

tu behar izan zuten txapela irabazteko. 

Futbola
Makatzaren agurra
Orioko Futbol Taldeak presidente berria

aurkitu beharko du datorren denboraldi-

rako. J. A. Makazaga Makatzak presidente

kargua utziko du denboraldi honen buka-

eran bere zuzendaritza taldearekin bate-

ra, 17 urtez Orioko Futbol Taldearen kude-

aketa berek egin eta gero. Ekainaren 7an

egingo dute batzar orokorra, denboraldi

bukaerako bazkariaren bezperan, eta,

Makatzak esan duenez, momentuz zu-

zendaritzarako hautagai talde bat bada.

Urte askoan egindako lanaren ondoren,

atseden hartuko du Makatzak.

Arrauna
Trainerilletan brontzea
Bukaerara iritsi da dagoeneko Gipuzkoa-

ko trainerilla denboraldia. Ez dira batele-

tan bezain fin ibili arraunlari oriotarrak

eta Gipuzkoako txapelketan eta ligan  4.

izan dira senior neskak eta 3. senior muti-

lak. Maiatzaren 25ean eta 26an jokatuko

dute Euskadiko Trainerillen Txapelketa

Hondarribian. Hango emaitzen arabera,

ekainaren 1ean eta 2an Espainiako Txa-

pelketa izango dute ala ez. Txapelketa

hori Moañan, Galizian, jokatuko da. Hasie-

ra batean Orio ez da bertan izango, nahiz

eta sailkatu, arrazoi ekonomikoak medio.

Festa giroan egin zen Berriak eta
Karkarak antolatutako lasterketa

Lehenengo aldiz bikotetako lasterketa
mistoa antolatu genuen KARKARAk eta
Berriak, maiatzaren 18an, Orion.

Goizean goizetik zeruari begira jarrita
izan ginen antolatzaileok. Baina, euriak
euri, arratsaldeko 16:30ean eman genion
irteera txikien lasterketari. Beroketatik
urduri nabaritzen ziren haurrak, baina
irteera eman eta gero uxatu zituzten ner-
bio guztiak. Aurretik bi kilometro eta
erdi zituzten egiteko eta baita egin ere.
Guztira 40 inguru korrikalari gaztetxo
izan ziren korrika eta domina bana jaso
zuten helmugaratzen ziren heinean.

Atzetik helduen txanda izan zen. Guz-
tira 42 bikote izan ziren irteeran. Ba-
tzuek lehiaketa balitz bezala, beste ba-
tzuk, berriz, ondo pasa eta KARKARA eta
Berriari babesa emateko intentzioare-
kin, baina guztiak iritsi ziren helmugara.
Iristen lehenak Nerea Amilibia –igande-
an Pagoetako mendi lasterketa irabazi
zuen– eta Iosu Larrarte izan ziren, eta
guk denborarik hartu ez genuen arren,
haiek esan ziguten zenbat denbora pasa
zuten 4,5 kilometroak egiten: 15 minutu
eta 55 segundo. Atzetik barrikotean in-
darrak hartu zituzten korrikalariek.Arnas betean igo ziren korrikalari asko Iturbideko aldapan gora. KARKARA

Eguraldiak lagundu ez zuen arren, partaide dezente izan zen
lasterketan. Txikienek zein helduek ilusioz bete zituzten ibilbideko
kilometroak, baita albotik begira zeudenek ere  
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“Taldean dugun giro ona da 
gure indargune nagusiena”
Itxaso Azkonobieta eta Aritz Hernandez
Arraunlariak

pasatzen dugu klubean eta entrenatzai-
leekin ere ongi konpontzen gara.
Entrenatzen, beraz, denbora asko pasa-

tzen duzue.

I: Entrenamenduak gogorrak izaten
dira. Ligan, beharbada, ez horrenbeste,
baina txapelketak gerturatu ahala etxe-
ra nekatuago iristen gara. 
A: Txapelketen aurretik erritmoa pixka
bat jaitsi eta ezer egin ez dugula iruditu
arren, gorputzak nabaritzen du. Urte
guztian egurra eman eta hobeto gabil-
tzala ikusteak konfiantza ematen du.
Espainiako txapelketa zer moduzkoa

izan zen?

A: Ondo ibili ginen. Palka ez genion jarri
hasieran haize gutxi zegoelako, eta gai-
nontzeko batelek jarri  egin zuten. Gero
olatuak atera eta bigarren ziabogatik au-
rrera ura sartzen hasi zitzaigun. Baina
estropada aurretik egin genuen eta bu-
kaerara arte eustea lortu genuen.

I: Ziabogan azkenak sartu ginen eta en-
barkazio bat atzetik geunden, baina pa-
troia animatzen hasi, arraunketa hartu
eta azken 200 metrotan irabazi genuen.
Gipuzkoan ez genuen irabazi, Euskadi-
koa irabazitakoan oso gustura gelditu gi-
nen eta Espainiakoa irabazterik inork ez
zuen espero; sorpresa izan zen gurea.
Bateletako denboraldia bukatuta, zein

asmo aurrerantzerako?

I: Orain aulki mugikorrean hasi behar.
Gipuzkoakoako eta Euskadiko txapel-
ketak irabaztea da gure nahia, baina Es-
painiakorako esperantza ez da galdu be-
har eta horretarako ere entrenatzen ari
gara. Gutxienez podiumera igotzeak
poztuko gintuzke. 
A: Asteburuan Bordelen izan gara eta
emaitza onak lortu ditugu –lehen eta bi-
garren postuak–, bai bateletan ibili gare-
nok baita ibili gabekoek ere. Hor ikusi da
gogoa jartzen duenak lortzen duela.KARKARA ETA J.M. oLAsAGAsTI

Camargon, Kantabrian, jokatu da aurtengo Espainiako Batel
Txapelketa eta orio Arraunketa Elkarteak bi bandera ekarri zituen
etxera: emakumezko infantil-kadete mailakoa eta gizonezko
kadete mailakoa.

IRATI AGIRREAZALdEGI

Nesketan Mireia Uranga, Eider Zubelzu,
Itxaso Azkonobieta, Leire Begiristain
eta Ane Carrera aritu ziren lehian eta
mutiletan, berriz, Mikel Uranga, Aritz
Hernandez, Eneko Itxaso, Martxel Aldai
eta Jon Arriola. Itxaso eta Aritzek konta-
tu dizkigute txapelketako eta denboral-
diko gorabeherak aulki mugikorreko en-
trenamenduan hasi aurretik.
Emaitza onak lortu dituzue aurten, ezta?

Itxaso: Gu oso gustura ibili gara, baina
emaitza hauek lortu ditugu gogor entre-
natu dugulako.
Aritz: Egunero klubera etorri eta egin-
dako esfortzua erakusten du horrek.
Horrelako instalazioak izateak ere moti-
batu egiten gaitu. Inbertitu den dirua
ere emaitzen parte da. 
Elkarlanak ere ba al du garrantzia?

A: Konfiantza oso garrantzitsua da. En-
trenatzen gustura aritu arren, momentu
txarretan batak bestea presionatu ordez
elkar laguntzea onerako da eta elkar ani-
matzen dugu.
I: Une gogorrak, presioa edo hutsegiteak
tarteko umore txarra izanez gero, elka-
rrekin hobeto ateratzen gara okerretatik?
Zein dira zuen ahulguneak?

I: Oso azkar urduritzen gara eta oraindik
ez dakigu nerbioak kontrolatzen.
A: Presioak asko eragiten digu. Jokoan
gu ari garen arren, entrenatzaileak gai-
nean izateak zeresan handia du.
Eta indarguneak?

I: Taldea. Mutil eta neska oso ongi kon-
pontzen gara eta lagun giroan lan egite-
ak lagundu egiten du. 
A: Estropada batera joan eta elkarri ada-
rra jotzen edo barreka arituta, ahaztu
egiten zaigu zertara goazen ere, eta giro
on horrek lasaitzeko balio du. Gero es-
tropadako unean bertan kontzentra-
tzen gara. Askotan etxean beste denbora

“Konfiantza oso garrantzitsua
da. Entrenatzen gustura aritu
arren momentu txarretan
batak bestea presionatu ordez
elkar laguntzea onerako da.

“Espainiako txapelketarako
esperantza ez da galdu behar
eta hortarako ere entrenatzen
ari gara. Gutxienez podiumera
igotzeak poztuko gintuzke”
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Aiako berri

“Belarra segarekin
ebakitzen genuen lehen,
makinarekin orain”

IRATI AGIRREAZALdEGI

Ibarguren anaiak eta Patxi Alkain aritu
ziren lanean jende aurrean Asentzio fe-
rian. Izekiondo baserriko mandioan
zeukaten iaz lehortutako belarra idi pa-
rearekin eraman, eta  meta egin zuten
antzinako eran. Izekiondora gerturatu
eta baserriko lau anaiak lanean aurkitu
ditugu, jatenetan. Joxe Marik eta Luisek
tartea egin eta gurekin hitz egin bitarte-
an, lanean jarraitu dute beste biek silora-
ko belarra bildu eta neguan ganaduen-
tzako izateko.

Joxe Mari eta Luis Ibarguren
Baserritarrak

Jendeak garai bateko lanak ezagutzen

ez dituelako egiten dira erakustaldiak?

Joxe Mari: Jende gazteak gutxi ezagu-
tzen du. Lehen belar-meta asko egiten
zen, orain, ordea, ez. Guk egiten dugu eta
auzoan beste batek edo bestek. Belar me-
tak nola egin orain dela 30-40 urte era-
kutsi izan bagenu ez luke inork begiratu
ere egingo. Denek etxean egiten zuten.
Luis:  Gutxitzen ari dena erakutsi egin
behar da, bestela ahaztu egingo da-eta.
Makinekin berek ere egiten dutela esan-
go dute, baina lehengo era zaharrean
egin eta jende mordoa bildu zen.

J.M.:  Gaur egun, lehengo eran, bera gai-
nean dela metak egiten dituen gazteene-
tariko bat Ostolaza baserrikoa da.
Jendeak estimatzen  du baserriko lana?

J.M.: Festetako erakustaldietan bai, bai-
na bestela... Gure zelaiak garbitzen zen-
bat denbora behar den ez daki askok.
Orain silorako biltzen ari gara, neguan
ganaduentzat izateko, baina gaur egun
siloa betetzen duenik ere gutxi da, gehie-
nek bolak hartzen dituzte edo makine-
kin kargatu. Hori dena aurrerapena da
eta gehienek baliatzen dute, noski.

Belar-metak egiteko modua aldatu da?

L: Aldaketa bakarra lehen segarekin
ebakitzen genuela eta orain makinare-
kin; gainontzean berdin-berdin. Bela-
rrari buelta ere eskuarearekin ematen
diogu guk, askok hori ere makinarekin
egiten dute, baita bildu eta paketatu ere.
J.M.: Urte batzuetan belar gutxiago ondu
da, baina orain ostera hasi da. Belar on-
dua ona da ganaduarentzat. Gu ganadu-
zale txikiak gara eta ebaki izan ezik gai-
nontzekoa eskuz egiten dugu orain ere.
Teknika, beraz, ez zaizue ahaztu.

J.M: Makinarekin ebaki ondoren, astin-
du eta zabaldu egiten dugu; gero, egural-
di ona bada, eskuarearekin jiratu. Gaue-
ko ihintzak ontzen dagoen belarrari ez
dio onik egiten, beraz, zabalean dagoena
bildu izan dugu eta goizean berriz zabal-
du, orduan jartzen da ona eta gero, be-
rriz, meta egin.
L: Lehengo era zaharrera egiten dugu.
Masta izaten dugu zelaian eta Joxe Mari,
bildutako belarraren gainean jartzen da
sardearekin, eta ni behean meta egiten
hark botatako belarrarekin. Baina etxe-
ko lau anaiok ibiltzen gara lanean.
Sekreturik bada metak ondo egiteko?

L:  Ez. Aurrenekoa ez da ongi egiten, bai-
na jardunaren poderioz ikasi egiten da,
dakienik ez da jaiotzen. Gure aita zena
jarduten zen lehen etxean eta hark utzi-
takoan ni. Ezinak agindu arte guk ere ja-
rraituko dugu. Oraingoan,  sail bat be-
harbada makinarekin egingo dugu, bai-
na gainontzekoa lehengo erara.  

KARKARA

denboraldi batez gorde eta gero, ganaduak jateko erabiltzen da
belar-meta, belar onduz edo lastoz osatutako piloa. Gaur egun
makinekin egindako belar-bolekin ordezkatu arren, garai batean
nola egiten zuten erakutsi zuten Asentzio ferian.

“Belar metak nola egin orain
dela 30-40 urte erakutsi izan
bagenu ez luke inork begiratu
ere egingo, denek etxean
egiten baitzuten”

“Gaueko ihintzak ontzen
dagoen belarrari ez dio onik
egiten, beraz, zabalean
dagoena bildu eta goizean
berriz zabaldu izan dugu”
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Aiako berri

Urola Kostako Udal Elkarteak hondaki-
nak sortzeko prebentzio plana jarri zuen
martxan duela hilabete batzuk. Hiru fa-
setan banatu zuten plana. 

Behin diagnosiak eginda, bigarren fa-
sean sartu da hondakinak sortzeko pre-
bentzio plana. Urola Kostako Udal El-
karteak behin-behineko Ekintza Plana
idatzi du eta orain herritarren parte-har-
tzeari eman diete garrantzia. Horretara-
ko, eztabaidarako foroak egingo dituzte
mankomunitateko herrietan. Foroetan
behin-behineko planean jasotako ekin-
tzak eztabaidatu eta herritarren ekarpe-
nak jaso  nahi dituzte. Apirilaren 9an
egin zen foroa Orion eta  Aian datorren
maiatzaren 29an izango da, Kultur Etxe-
an, iluntzeko 19:00etatik 20:30era. 

Herritarren parte hartzea sustatu

nahi izan du Urola Kostako Udal Elkar-
teak, izan ere eztabaida foroetan eginda-
ko ekarpenekin idatziko du behin betiko
plana.

Lehenengo fasean herri bakoitzeko
diagnostikoa egin zuten mankomunita-
tekoek. Horretarako hainbat datu bildu
eta aztertu zituzten, hala nola, orain arte
Udalek egindako hondakinen kudeake-
ta, herri bakoitzak sortzen duen honda-
kin kopurua, frakzioak, zaborren kudea-
ketak sortutako gastuak…

Ontziratu zaitez kanpaina bukatuta
Bukatu da duela sei hilabete mankomu-
nitateak martxan jarritako Ontziratu
zaitez kanpaina. Aian ordutik hona 503
erosketa ontziekin egin dira, kopuru to-
talaren ia erdia.

Hondakinen inguruko
herri foroa izango da
maiatzaren 29an

Apirilaren 9an egin zuten eztabaida foroa Orion. uRoLA KosTAKo udAL ELKARTEA

urola Kostako udal Elkartea zaborra sortzeko prebentzio plana
garatzen ari da elkartearen barruko herrietan. plana bigarren fasean
dago eta horren harira antolatu dute ekimena

LABUR

Ingurumena
Aiako VI. auto igoera
Datorren maiatzaren 25ean izango da

Andatzatik Aiarako VI. auto igoera. Gau-

zak horrela trafikoa moztuta izango da

ibilgailu guztientzat GI-3710 errepidea

Andatza auzotik Aiara lasterketa ga-

raian. Bidea eguerdiko 14:00etan moz-

tuko dute antolatzaileek eta arratsalde-

ko 18:00etan irekiko da berriz.

Jaia
Koadrilen eguna ekainaren 2an
Pagoeta egunarekin batera ospatzen da

koadrilen eguna Aian. Aurten ekainaren

2an izango da eta 09:30ean, plazatik

abiatuta, Pagoetara igoera egingo dute

herritarrek elkarrekin. Atzetik, eguerdi-

ko 14:00etan 220 lagunentzako bazka-

ria izango da. Horretarako maiatzaren 31

aurretik eman behar da izena Kultur

Etxean. Txartelak hiru euroko prezioan

salduko dira eta horrekin paella eta eda-

riak sartzen dira. Bazkalondoan koadri-

len arteko jolasak eta erromeria izango

dira. Guztia ondo joateko, koadrila ba-

koitzak 2 arduradun izendatu beharko

ditu mahaiak jartzen laguntzeko.

Udaleko kontuak
Udan brigadarako lanpostuak
Udarako bi lanposturen zozketa egin

dute eta hurrenez hurren honakoak dira

aukeratuak: Juan Luis Itxaso, Juan Anto-

nio Aldanondo, Enrique Martinez, Gorka

Olasagasti, Cristina Sanchez, Mikel Irure-

tagoiena, Igor Esnal, Garikoitz Aizpuru,

Iker Ostolaza eta Aitzpea Ubegun. Kon-

tratuak zozketaren hurrenkeraren ara-

bera eskainiko dituzte eta kontratuok

bukatuta zerrenda baliogabetuko dute.
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Aiako berri

VI. auto igoera Andatzatik Aiara

H
eldu da eguna. Datorren
larunbatean, maiatzak 25,
VI. Andatzatik Aiarako
auto igoera izango dugu.
Goiz-goiz jaiki eta auzota-

rrak elkartuko gara, denon artean egun
ona pasatzeko. Batzuk lanean, besteak
ikusten, denon artean auzoan ibiliko
den jendetzari  kotxeak ikusiz ahal den
errazena ibil daitezen laguntzen. Jende
berria ezagutu eta  auzoa jende berri ho-
rri ezagutzera eman, gure adeitasun eta
laguntzeko intentzio onarekin.

Kotxeak ikusi ondoren, eguerdian
ikusleak bide bazterretara joaten dira,
arratsaldeko lasterketa zuzenean ikus-
teko.

Bitartean auzotarrak ikusle horiek
bide bazterrean ondo dauden edo ez be-

Ondoren auzoa pixkanaka-pixkanaka
husten joaten da: lehendabizi jendea
hasten da joaten, eta, atzetik, pilotoak
hasten dira poliki-poliki etxera joateko
beren kotxeak jasotzen. Piloto gehienak
gustura ibiltzen dira, eta hurrengo urte-
etan errepikatu egiten dute.

Dena bukatutakoan, auzotar batzuk
etxera joaten dira, lasaitasun pixka ba-
ten bila, nahiz eta gustura ibili, egun lu-
zea izaten da-eta.

Beste batzuk, berriz, ondo merezitako
afari batean elkartzen gara. Hemen beti
bezala eguneko anekdotak eta istorioak
kontatzen ibiltzen gara.

Aurreko urtetako lasterketetan dena
ondo irten da, eta aurten hala gertatuko
delakoan gaude,denon laguntza eta bo-
rondate ona lagun dugula.

giratzen ibiltzen gara, ezer gerta ez da-
din. Baita bezperan jarritako zintak eta
hesiak ondo daudela begiratzen ere.
Dena ondo dagoela ziurtatu ondoren,
karrera hasteko prest izaten da.

Lasterketa hasitakoan dena ondo joa-
tea gidariaren eta haien kotxeen eskue-
tan dago.

Lasterketa bukatu ondoren,denok
hasten gara berriz ere lanean, zintak eta
hesiak bildu, zelaietan eta bazterretan
utzitako zaborra jaso…

Iluntze aldera sari banaketa egiten da,
gidari guztiak beren kotxeekin auzora
hurbiltzen dira, eta, haiekin batera, lagu-
nak eta ikusleak irabazlea zein izan den
ikustera. Batzuk gustuko duten kotxe
edo gidariekin argazkia egiteko,  haiekin
hitz egiteko… aprobetxatzen dute.

Aiako leihoa Arkaitz Iruretagoiena

Eskola Kirola ekimenaren barruan, pasa den maiatzaren 18an pale-
tako finalak jokatu zituzten Oiartzungo Madalensoro pilotalekuan.
Kadete mailan, Maddi eta june aldai ahizpak nagusitu ziren altzo-
ko nesken aurka 25 -14, diana Lopez ordezko zutela. argazkian do-
minak eta kopa jasotzen ageri dira aiarrak. Zorionak!

Txokoak eta jendea
Aiarrak Gipuzkoako

txapeldun
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ORIOKO BASERRIAK

21.
Landa eskola
eta kapera

O
rio eta Igeldo arteko muga in-
guruko ordeketan, antzina
galsoro eta artasoro izandako-
etan, dago gaur egun bi etxebi-

zitza dituen Lusarbeerdi baserria. Base-
rria ez ezik eskola eta kapera bezala era-
bili izan den etxe txikia ere badago. Izan
ere, XX. mende erdian landa eskola egon
zen Lusarbeerdin eta eraikin hartan ka-
pera ere moldatu zuten inguruko bizila-
gunek igandetako meza han entzuteko.

Lusarberen lehen aipamen historikoa
1178koa da Iruñeko gotzaindegiak Orion
zituen  ondasunen artean baitzegoen.
1141ean Nafarroako Gartzia V.ak eman
zuen nekazaritza ustiapen eremua eta
gero Zarauzko jauna egin zen jabe. Ha-
ren semeak Orioko Udalari saldu zion
1550ean eta  Udalak alokairuan eman.
1562an, ordea, Lusarbeko eremua bana-
tu eta bi baserri eraiki zituzten.
Lusarbeerdiko maizterrek, errenta

ordaintzeaz gain, herri-lurretako gana-
duak, zuhaitzak, karobiak eta zuhaitz
mintegiak ere zaindu behar zituzten. 
1719an gudaroste frantziarraren inba-

sioan frantziarren eta mikeleteen harra-
paketak jasan zituzten. XVIII. mende
amaiera eta XIX.aren hasierako gudek

eragindako zorrak kitatzeko Udalak
bere ondasunak saldu zituen, tartean
Lusarbeerdi. Baina ez ziren haiek azken
gerrak izan eta azken Karlistaldian  gu-
daroste liberalak kalteak eragin zituen
baserrian, esaterako sagastia txikitu.
Duela 80 urte maizterrak baserria

erosi, bi etxetan banatu eta bat anaiari
eman zion errentan. Gerora bakoitza
etxe baten jabe egin zen eta ondorengo-
ek jarraitzen dute Lusarbeerdin.
Garai batean esne-behiak goberna-

tzen zituzten eta esnea Donostian bana-
tu. Orain, ordea, baserriko lanak amai-
tuta etxerako baratzea, ardiak eta zal-
diak dituzte.

[ ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA: ZEHAZTEN ]
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Zertan da
euskarazko
prentsa?
KarKarak eta Berriak elkarrekin antolatutako Zaindu maite duzun hori

kanpainaren baitan, euskal komunikabideen egoera eta etorkizunaren
inguruko mahai inguruan izan zen maiatzaren 16an, ostegunarekin. rikardo
uzkudunen gidaritzapean, norberak bere ikuspuntutik jorratu zuen gaia:
jabier Zabaletak –KarKararen sortzaileetako bat eta Orioko udaleko euskara
teknikariak–, Onintza Letek –Oriora bizitzera etorritako urola Kostako Hitzako
zuzendariordeak– eta Iñaki petxarromanek –Berriako zuzendariordeak– .
jende gutxi bertaratu zen eta etxe-giro goxoan aritu ziren denak. 19:00etan
hasita, ordu eta erdi pasatxo iraun zuen mahai inguruak,  moderatzaileak
egindako eta bertaratutako herritarrek plazaratutako galderen artean. Mahai
inguruak emandakoaren mamia jaso nahi izan dugu lerrootan, besteak beste,
25 urte egitera doan KarKararen eta 10 urte egitear den Berriaren
etorkizunaren haria nondik nora doan jakin dezazuen.

337_Karkara bikoitia  22/05/13  13:36  Página 14



2 0 1 3 K o  M A I A T Z A R E N  2 4 A K A R K A R A   1 5

Nola ikusten duzue euskal prentsa zuen lan-alorretik, zuen eskarmentutik? Zein dira zuen
ahulguneak eta zein zuen indarguneak? 

Onintza Lete:11 herrik osatzen dute
Urola Kostako Hitza. Guztira 10 lagun
ari gara bertan lanean, komertziala eta
kudeatzailea  kontuan hartuta. Gainera-
ko beste Hitzaren edizioekin alderatuta,
bolumenari dagokionez, antzerako ga-
biltza Urola Kostan. Bi kasutan,ordea,
egoera ekonomikoa larria dela-eta, bi es-
kualdek bat egin behar izan dute elka-
rrekin Hitza bat sortzeko: Hitza bakar
batean batu dira Busturialdekoak, Mu-
trikukoak eta Lea-Artibaikoak; eta Oar-
sobidasoko Hitza sortu dute Oarsoalde-
an eta Bidasoaldean.Horrez gain, aste-
kari bilakatu dira beste batzuk, eta
Interneten jarri dute indarra.

Urola Kostan ere egoera larrian gau-
de. Orain arte paperari eman izan diogu
garrantzia, baina Internet ere bere bidea
egiten ari da azken urteotan eta, hortaz,
borroka batean gabiltza. Izan ere, lehen-
goak adina  gara langileak eta, paperaz
gain webgunea elikatu behar dugu. Lan
asko daukagu eta lan-karga handia dau-
kagu langileok. Oreka aurkitu nahian ga-
biltza.

Bestalde, asteartetik ostiralera bitar-
tean ateratzen dugu paperezko Hitza. Ia
10 urte dauzkagu eta ibilbide horretan
egin dugu bidea eta nahikoa egonkortu-
ta gaude.

Dena den, harpidetza jaisten ari da eta
publizitatea ere beheraka doa. Diru-la-
guntzak ere urtearen araberakoak iza-
ten dira; emango digutenaren zain ego-
ten gara. Hori guztia kontuan hartuta,
euskarazko herri aldizkariekin batera
egoerari nola aurre egin hausnartzen ari
gara taldean. Denok bateratuta zerbait
egin dezakegun aztertzen ari gara. Inda-
rrak batu eta egoerari aurre egiteko gai
garen ikusi nahi dugu.

Gainontzean, gogor ari gara egunero-
egunero lanean. Produktu ona eta duina
eskaini behar dugu. Euskara hutsean
izanagatik, arazo ekonomikoak izanaga-
tik eta lan karga handia badugu ere, he-
rritarrei eskaini nahi  diegunak kalita-
tezkoa eta ona izan behar duela  uste
dugu. 

Iñaki Petxarroman:Kezkaz bizi dugu
egoera, baina ilusio puntuarekin, aldi
berean. Azken finean, aldaketa garaian
gaude: komunikazioaren munduan gau-
zak oso azkar ari dira aldatzen. Interne-
teneuskarria bete-betean sartu zaigueta
nolabaiteko berrasmatze batean gaude.

Egoera ekonomikoaren aldetik, egia
da larri gaudela. Lauzpabost urte dara-
matzagu langileen soldatak igo gabe. Az-
keneko urtean, gainera, jaitsi egin behar
izan ditugu, kontuan hartuta, Berria be-
zalako proiektuetan soldatak berez ez
direla oso handiak izaten. Kazetari lanak
eskatzen duen duintasunaren muga-
mugan gaude; ezin gehiago emanda.

Baina ikuspegi historikotik begiratu-
ta, eta Berria proiektuak urte batzuk da-
ramatzanez –nik neuk 20 urte darama-
tzat Egunkariatik eta Berriatik gertu–,
egoera ez zaigu berria.Egunkaria sortu
zen garaian gaur egun baino lan-baldin-
tza askoz txarragoak genituen, batez
beste; urtetik urtera hobetzen joan gara
eta gaur egun nahikoa baldintza onak di-
tugu. Gogoratzen naiz, garai batean ez
genuela jakiten aparteko soldatak ko-
bratuko genituen ala ez. Gaur egun be-
rriro gaude egoera horretan. Nolabaite-
ko zirkulu txar batean gaude. Duela 10
urteko egoera gaindituta geneukala uste
genuen, baina euskararen egoeraren
ataka horretan zaila da hori gainditzea.

Bestetik, gure ahulezia den hori –ale-
gia, gure egitura txikia, soldata txikiak,
baliabide gutxirekin lan egiteko ohitura
eta eskarmentua–bada, aldi berean,
gure indargune nagusienetarikoa. Az-
ken finean, guk ez daukagu salbatuko
gaituen akziodun handi edota enpresa
indartsu bat, larrialdi baten aurrean di-
rua sartzeko prest. Baina, milaka lagun
ditugu laguntzeko prest: Berrialagunak,
akziodunak zein harpidedunak eta, ho-
rretaz gain,  gutxirekin aurrera egiteko
ohitura daukagu. Hori da etorkizunera
begira, gure doain nagusienetako bat.

Pittinka-pittinka beherakako joera
nabari da, hala ere; ez da oso pronuntzia-
tua baina existitzen da: kioskoan, harpi-
detzan, eta, bereziki, publizitatean. Gero
eta publizitate gutxiago fakturatzen
dugu eta gero eta leku gutxiagotatik iris-
ten zaigu. Salmentei eta harpidetzei da-
gokienez, nahikoa txukun eutsi  diogu.
Interneteko edizioak ez du horretan la-
guntzen; gero eta jende gehiagok jarrai-
tzen du sareko Berria, eta ezinbestean
nabaritzen da paperean pixkanka ira-
kurleak galtzen ari garela.

Jabier Zabaleta:Hasteko, komentatu
behar dut KARKARAren gaur egungo ego-
eraren berri zehatzik ez daukadala; etxe-
tik, lasai-lasai, beste ikuspegi batetik  se-
gitzen dut orain KARKARA, beste oriotar
askoren moduan.

Orokorrean, zabaldu den irudi ezko-
rrari kontrapuntua jarriz, duela 25 urte
euskal prentsaren kontuan hasi ginene-
an eta KARKARA sortzen hasi ginenean,
amestu ere ez genuen egiten gaur egun-
go egoera. Ez genuen pentsatu ere egin-
go egoera honetara iritsiko ginenik: es-
kualdean bertan, hamaboskaria da KAR-
KARA, herri-aldizkari potentea dena;  ia
egunero banatzen den eskualdeko
egunkaria daukagu; Euskal Herriko
prentsa daukagu, Berria, potentea eta
oso kalitate onekoa… izugarri aurreratu
dugu.Horri ere balioa eman behar zaio.

Ez dugu daukaguna gutxietsi
behar. Larre motzagoetatik
gatoz

Egia da, krisi-gainbehera hau prentsa
idatzian oraindik ere hutsune asko
dauzkagula etorri zaigula: esate batera-
ko,prentsa espezializatua bezalako es-
parrura ez gara ailegatu. Ez dago modari
edota teknologiari buruzko aldizkaririk
euskaraz. Gauza asko falta genituela eto-
rri da hau eta seguru asko, gauza horiek
ez ditugu ikusiko jada, Internetek goitik
behera aldatu duelako dena eta beste
bide bat hartuko dutelako.

Baina dena txarra ere ez da; alegia,
Diario Vascok ere irakurle asko galdu
ditu. Gure egoera panorama orokorrean
kokatzen  baldin badugu, euskarazko
prentsak esparru askoz ere sendoagoa
eta konpetitiboagoa dauka gaur egun,
orain dela 20 urte amestu genezakeena
baino. Horrekin geratuko nintzateke ni.

KARKARAri begira jarrita, papereko al-
dizkariari nahiko sendo eusten diola
esango nuke.Estimazio handia zaio he-
rrian eta komunitate bat osatzen jakin
du bere inguruan KARKARAk. Hori ere
gauza oso inportantetzat jotzen dut.
Egia da Interneten ez genuela asmatu
eta pentsatzen dut horri buelta batzuk
ematea eskatzen duela. Hor badago
ahulgune garrantzitsua. Horri erantzun
egin behar zaio.

Baina, dena den, nik mezu positiboa
eman nahi dut. Ez dugu daukaguna gu-
txietsi behar. Larre motzagoetatik gatoz.

mAHAI INGURUA
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duela urte eta erdi inguru, herrietako euskarazko  prentsa ez-publikoak Hekimen sortu zuen,
administrazioaren aurrean indarrak elkartzeko. Euskarazko produktuek diru-laguntzekiko duen
menpekotasun hori kontuan hartuta, zein harreman duzue administrazioarekin? 

Petxarroman:Berria talde bezala eta
euskalgintzako kide garen heinean, da-
torren egoeraren aurrean zenbat eta
gehiago izan eta zenbat eta bateratuago
izan edo jardun, askoz ere hobeto ekingo
diogu aurrean daukagun erronkari.  

Sektoreak batzea erabaki zuen, ahots
bakarrez jarduteko. Gure ekuazioa gar-
bia da: batera jardun behar dugu admi-
nistrazioren eta gizartearen aurrean.
Administrazioaren aldetik batzuek bes-
teak baino gehiago saritzeko joera edo
gogoa egon liteke gainera. 

Euskaraz aritzen garen herri ekime-
neko komunikabideok ezinbesteko lana
egiten dugu. Nahiz eta eremu pribatuan
jardun, zerbitzu publikoa eskaintzen
dugu, informazioaren aldetik eta euska-
raz aritzen garelako. Horrek, ezinbestez,
lehentasunezko erantzuna eduki behar
luke erakundeen aldetik eta askotan
erantzun hori ez dugu ikusten. Badirudi
beti eskean gabiltzala. Gure hizkuntza-
ren egoeraren paradoxa bat da: besamo-
tzaren besoa. Ez garela iristen esanez
jardun behar dugu beti, euskararen ego-
era ezagutuko ez bagenu bezala. 

Egia da, oro har, apurrak banatzen
ibiltzen direla, adimnstrazioraen alde-

tik; behar genukeena baino askoz ere gu-
txiago ematen zaigu, eta ematen zaigun
apur hori denon artean ahalik eta oreka-
tuen eta justuen banatzea beharrezkoa
da. Horretarako sortu zen Hekimen.

Berriari dagokionez, Jaurlaritzatik
puska bat  jasotzen dugula aitortu behar
da, baina urtetik urtera gutxiago. Iaz
%10eko jaitsiera egin ziguten. Diru-asko
da hori guretzat. 700.000 euro galduko
genituela aurreikusi genuen eta ariketa
egin genuen eta gizartera jo dugu. Hor
abiatu genuen Berrialaguna kanpaina.
Hori egin izan ez bagenu, ateak ixteko
moduko egoeran egongo ginateke. He-
men bagaude, euskaltzaleek emandako
bultzadari esker da. Horiek dira datozen
urteotako gure oinarri nagusia.

Lete:Hekimen oso positiboki ikusten
dugu Hitzatik. Hartu ditudan datuen
arabera, 600 bat langile biltzen ditu He-
kimenek eta nik uste dut, beharrak era-
ginda, gutxieneko baldintza batzuek
adostu ditu beren artean nahikoa ezber-
dinak diren komunikabideekin:Zuzeu,
Hitzak, Berria, Elhuyar, Argia eta Toki-
komek biltzen dituen KARKARA eta beste
hainbat herri aldizkari, telebista… Au-
rrerapausoa da hori eta hortik jo behar
litzatekeela uste dut nik –iritzi pertso-
nala da, gero–, egoera ekonomikoa ho-
betuko balitz ere. Zenbait alorretan ba-
teratuta ibili behar genuke denok. Kon-
petentzi gisa erdarazko prentsa ikusi
behar genuke, eta ez geure artean.

Diru-laguntzei dagokienez, alde guz-
tietatik jasotzen dugu guk: Eusko Jaur-
laritzatik, Aldunditik eta Udaletatik,
egindako hitzarmenei esker. Aldatuz jo-
aten dira hala ere azkeneko diru-lagun-
tza horiek herriaren arabera, Udaleko
alderdiaren arabera eta herri bakoitza-
ren egoeraren arabera. Aurten, adibidez,
herri txiki batzuetan arazoak dituzte au-
rrekontuak onartzeko eta esanda digute,
dagoeneko, ez dela guretzako diru-la-
guntzarik egongo.

Euskaraz aritzen garen herri
ekimeneko komunikabideok
ezinbesteko lana egiten dugu.
Nahiz eta eremu pribatuan
jardun, zerbitzu publikoa
eskaintzen dugu,
informazioaren aldetik eta
euskaraz aritzen garelako

Zein euskara mota erabiltzen duzue? Hirurek euskara batuaren aldeko hautua egin duzue, baina
badira beren euskalkian idaztea aukeratu duten beste hedabide batzuk. 

Jabier: KARKARAn gai horren inguruan
ez da eztabaida handirik izan. Gaur egun
aldizkari batzuek eremu formalerako
egiten duten euskalkiaren erabilera
nahiko anekdotikoa dela iruditzen zait.
Gehienon apustua bestelakoa izan da:
euskara batua erabili ahalik eta kutsu lo-
kal gehiena emanez, bertako hitzak eta
espresioak erabiliz, aberastasuna eus-
kalkian bilatuz, baina euskara batutik
abiatuta. 

Petxarroman: Duela gutxi garbizaleke-
riaren bozeramaileak garela esan zigun
Natxo de Felipek elkarrizketa batean.
Komunikabide nazional batean euska-
rak eremu formaleko erabilerakoa izan
behar duela uste dugu eta  hautu garbia
egin dugu Euskaltzaindiak jartzen di-
tuen arau eta irizpideak betetzeko. Ba-
tzuetan arau horiekin ez da lortzen erre-
alitateak eskatzen dituen erronka guz-
tiei erantzutea. Aldian-aldian asmatu
egin behar izan ditugu hitz edo espresio-
ak. Oraindik normalizaziotik urruti gau-
den momentuan, egunkari nazional ba-
tek egiten duen lana oso garrantzitsua
da. Ez gara jarriko euskalgintzak bere
buruari jarri dion bidetik kanpo eta bide
nagusia Euskaltzaindia da.  

Dena den, gauza bat da Euskaltzain-
diak euskara idatzirako jarritako arau-
sorta. Baina guk, egunkari garen heine-
an, komunikazio hizkuntza bat dauka-
gu:  esaldi luzeak ezin dira izan, ahalik

eta irakurle gehienek ulertzeko moduko
hizkuntza erabili behar dugu... Ez dakit
lortzen dugun, baina ibilbide horretan
bidea egin dugu oinarriak finkatuz. Gaur
egun erabiltzen dugun euskara orain
dela 20 urtekoa baino naturalagoa da
zentzu horretan. Jendeari ere, irakur-
tzerakoan,naturalagoa egiten zaio.

Lete: Gertuko batua izan dadin saia-
tzen gara gu, eskualdean erabiltzen di-
ren hitzak eta esamoldeak erabiliz; era
berean, sinple edo ulerterraz idazten.
Batzuetan polit idatzi nahian zaildu
egiten dugu irakurketa. Gainontzean
hizkuntzarekin ez dugu gure artean
eztabaidarik izaten.

mAHAI INGURUA
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Euskal prentsak duen estrategikotasunaz jabetzen al dira politikariak?  Ba al dago euskararen
inguruko nahikoa kontzientziazio? 

Zabaleta :Denetarik dago hemen ere;
nahikoa garbi ikusten dute batzuek; bes-
te batzuei, berriz, etengabe ikusarazi be-
har izaten zaie. Horrelako eztabaidekin
ibiltzen gara beti, eguna joan eta eguna
etorri. 

KARKARAren kasura etorrita, bere pre-
mia nahikoa kontu onartua da, bai Aiako
Udalean eta baita Oriokoan ere. KARKA-
RAri lagundu beharra inork ez du zalan-
tzan jartzen, eta kopurutan ere ez da
normalean eztabaidarik izaten. 

Iaz hitzarmen bat egin zen Orioko
Udalarekin, datozen lau urteetarako
diru-kopuru jakin batzuk lotuz. Azken
urteotan horrek ez du eztabaida handie-
girik sortu. Aiarekin hitzarmenik ez da
egin, baina nahikoa finkoak izaten dira
handik jasotzen diren laguntzak. Beti es-
kasean, baina gutxieneko horiek ziurta-
tuta izaten ditugu. 

Euskal prentsarako, orokorrean, apu-
rrak etortzen dira eta horrekin bizitzera
ohituta gaude; horri esker eusten zaio
tentsioari eta, agian, gauzak hobetu ere
egiten dira diru  gutxirekin. Dena dela,
komunikabide publikoetan gastatzen
diren diruen eta komunikabide publiko
ez diren horiei ematen zaizkienen arte-
an izugarrizko desoreka dagoela  azpi-
marratuko nuke. Euskal Irrati Telebis-
tan (EITBn)  gastatzen den diruaren
ehuneko oso txiki batekin Berriak mara-
billakegingo lituzke; baita Urola Kosta-
ko Hitzak...  ere. Behar dugu euskarazko
telebista ere, baina egoera orekatuago
batean diru horiek beste modu batean
banatuko lirateke; eta hala egin beharko
litzatekeela uste dut.

Lete:Urte askoan Berriako Interneteko
arduradun izan den Enekoitz Esnaola-
rekin izan naiz duela gutxi. Orain gutxi
EITBko egoitzara joana dela esan zidan
eta interneteko kazetariak non zeuden
galdetuta, 40 ordenagailu ikusi zituela
aitortu zidan; eta harrituta gelditu zela,
Berrian bi ordenadagailu eta bi teknikari
baino ez daudelako, eta emaitza, Berriak
eta EITBk egiten dutena, ez dela hain ez-
berdina. Zein desberdinatasun dagoen
baten eta besteen baliabideen artean!

Bestalde, jendeari papera interesatu
ez arren, Internet bidez jarraitu egiten
gaitu. Alde horretatik, nik uste dut ga-
rrantzitsua dela hori egiteak kostua due-
la jakinaraztea irakurle horiei: nahiz eta
berek doan jaso, ez da doakoa, atzean
langile batzuk daude eta une honetan
diru sarrerarik gabe. 

Petxarroman:Batzuen eta besteon arte-
ko desoreka hori oso nabarmena da.
Dena dela, guk dauzkagun baliabideak
dauzkagu eta ahalik eta produkturik
onena egiten saiatu behar dugu. 

Interneten kasuan garbi ikusten dugu
erredakzioa berrantolatu egin behar
dela. Informazioaren munduan datozen
erronka berriak bide horretatik datoz;
gero eta gehiago eskatzen da albisteari
etorri bezain laster heltzea. Jendearen
informazio gose hori ase beharra dago
eta gu orain arte antolatuta gauden be-
zala ez gara iristen. Beraz, erredakzioa
antolatzen ari gara bi euskarritara begi-
ra. Erredakzio guztia multimedia da
gaur egun; erredakzio osoak egiten du
lan internetera eta paperera begira. Egia
da disfuntzio handiak sortzen zaizkigula
dauzkagun baliabideak dauzkagulako
eta paperera begirako egunkari bat egi-
teko inertzia izan dugulako orain arte.
Beste erronka bat sortu zaigu orain: edi-
zio jarraituko atari bat egitea, etenik ga-
bekoa. Baliabide eskasia horretan naba-
ritzen dugu gainkarga:  kazetariak goize-
an hasiz gero lanean, gauean hutsunea
dago eta, hortaz, askotan goizetik gauera
egiten da lan. Horrek jendea etengabe
higatzen joatea eragiten du, behar ez di-
ren baldintzetan lan egiteagatik, baina
hori tokatzen zaigu. Horregatik ez gara
negarrez hasiko. Jarraitu egingo dugu,
herri honetan badaukagulako funtzio
bat: euskaraz eta modu independentean
informatzea. Horri eutsiko diogu aurre-
rantzean ere Berrialagunek, akziodu-
nek, harpidedunek eta oinarri sozialak
laguntzen segitzen duen bitartean.

Interneten kasuan garbi
ikusten dugu erredakzioa
berrantolatu egin behar dela.
Informazioaren munduan
datozen erronka berriak bide
horretatik datoz; gero eta
gehiago eskatzen da albisteari
etorri bezain laster heltzea.
Jendearen informazio gose
hori ase beharra dago eta gu
orain arte antolatuta gauden
bezala ez gara iristen. Beraz,
erredakzioa antolatzen ari
gara bi euskarritara begira.
Erredakzio guztia multimedia
da gaur egun —Petxarroman
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Gaur egun papereko irakurle kopurua galtzen ari dela esan duzue, interneterako joera pixkanaka
handituz doalako. Pentsatu al duzue interneteko edizioa irakurtzeagatik kobratzea? 

Petxarroman:Momentuz ez. Ez dakit
nola aldatuko den egoera hemendik
urte batzuetara, baina oraingoz ez. Hala
ere, gaur artean egin dira proba batzuk:
esaterako El Paisek euro baten trukeko
edizioa jarri zuen  sarean eta porrot egin
zuen. Gaur egun lehen unetik den-dena
iraultzen du internetera eta ia papereko
edizio osoa sartzen du ia paperekoa bera
argitaratu baino lehen. Beraz, A-tik Z-
raino egin dute salto tarte batean, di-da
batean. 

Guk, besteak beste, interneteko
erronkari heltzeko planteatu genuen
Berrialaguna kanpaina zabaltzea. Inter-
neti erantzutea erronka handia da, ba-
liabide dezente eskatzen dizkiguna,
etengabe egunkari nazional bat egiten
jarri behar baitugu, etengabe arituz la-
nean. Kontuan hartuta, gainera, hortik
ez dugula diru sarrerarik jasotzen –pu-
blizitatetik oso gutxi sartzen da-eta–
ezinbestean zerbait behar genuen hori
orekatzeko; beraz, gure interneteko ira-
kurleei laguntza eskatzea erabaki ge-
nuen. Neurri handi batean horiei begira
egin zen Berrialaguna kanpaina.Dei bat
egin genion jendeari  laguntzatxo bat es-
katzeko, interneteko edizioa egiten segi-
tzeko. Izan ere,  haiek edizio hori doan
jasoko dute, baina guri lan hori egitea ez
zaigu doan ateratzen. Horixe da Berria-
lagun askok egiten duena: urtean 100, 50
edo 200 euroko ekarpena egiten dute;
ekarpen iraunkorra izatea nahi duguna.
Egia da oso kontent gaudela Berrialagu-
na kanpainak izan duen erantzunare-
kin. Iaz, 500.000 euroko ekarpen jaso
genuen Euskal Herri osoan. 4.000 bat
Berrialagun egin genituen guztira. 

Egia esan, Berriak gizartera, euskal-
gintzara eta euskaltzaleengana jo izan
duenean, oso erantzun ona izan du beti.
Iaz ere halakoxea izan zuen. Aurreran-
tzean ere, seguru asko, bide horretatik jo
beharko dugu.

Zabaleta: Momentu honetan 4.000 in-
guru berrialagun gaudela? Nahikoa datu
ona iruditzen zaidala esan behar dut. Ez
neukan datu horren berri. 

Katalunian publikatzen den egunkari
digitala da Vilaweb:  www.vilaweb.cat.
Interneten bakarrik argitaratzen da.
Haiek gurearen antzerako zerbait dau-
kate: bere eduki denak doan, denentza-
ko eskura, denentzako doan, eskaintzen
ditu Vilawebek, baina diru-laguntza bat
ematea eskatzen dio gero sektore inpli-
katuenari  edo benetan horren premia

Petxarroman: Ni beti harritu izan nau
herri honek. Ikusi besterik ez dago
Egunkaria itxi zutenean zein azkar
erantzun genien erronka berriei. Egia da
etengabe harritzen gaituela herrira jo-
tzen dugun bakoitzean zein erantzun
ona izaten dugun. Horrek berak aurrera
egiteko ilusioa eta gogoa ematen dizki-
gu. 

Guk 4.000tik gora Berrialagun ditugu
eta horri 9.000tik gora harpidedun gehi-
tu behar zaizkio. Izan ere, ez gara harpi-
dedunengana joan Berrialagun egiteko
eskatzera. Haietako batzuk egin dira,
baina sektore hori guretzako bada jada
Berrialaguna; bada gure komunitateko
partaide. 

Etorkizunera begira komunitate bat
osatzen ari gara, hori izango delako bizi-
rauteko oinarria. Hori da Vilaweb egiten
ari dena. Mundu osoan ere bide hori jo-
rratzen ari direla uste dut: hedabidearen
komunitatea osatzen, internetek eko-
nomikoki dituen gabezia horiei –asko
inbertitzen da, baina ez dago diru-sarre-
rarik orokorrean–erantzuteko dagoen
formuletako bat da irakurtzen duenari
ekarpen bat eskatzea. Katalunian hasi
dira eta gu ere hasi ginen.

Etorkizunera begira
komunitate bat osatzen ari
gara, hori izango delako
bizirauteko oinarria.
Hedabidearen komunitatea
osatu eta internetek
ekonomikoki dituen gabezia
horiei –asko inbertitzen da,
baina ez dago diru-sarrerarik
orokorrean– erantzuteko
dagoen formuletako bat da
irakurtzen duenari ekarpen
bat eskatzea. 

Dei bat egin genion jendeari
guk interneteko edizioa
egiteko ahalegina egingo
dugula esateko; eta haiek
edizio hori doan jasotzen
dutenez, baina guri lan hori
egitea doan ateratzen ez
zaigunez, laguntzatxo bat
eskatzeko

ikusten duenari. Uste dut eguneko 16
zentimo edo horrelako zerbait dela es-
katzen dutena. 

Orain, duela astebete edo, argitaratu-
tako datuen arabera, 2.500 laguntzailee-
tara iritsi dira. Datu oso ontzat ematen
dute, datorren urterako 5.000 laguntzai-
le izatera iritsi nahi dutelako. Eta kon-
tuan hartu behar da Vilawebek katalan
hiztun herri osoari –9.000.000 katalan
hiztun edo omen daude munduan  –
ematen diola zerbitzua. 

Tamaina horietan, gurearekin konpa-
ratuta, Berria aipatutako zenbaki horie-
tan ibiltzea estratosferikoa iruditzen
zait.

Kataluniako Vilaweb egunkari
digitalak bere eduki denak
doan, denen eskura, jartzen
ditu sarean… 2.500
laguntzaileetara iritsi dira.
Katalan hiztun herri
osoari –9.000.000 katalan
hiztun omen daude munduan–
ematen
dio zerbitzua. Gurearekin
konparatuta, Berria zenbaki
horietan ibiltzea
estratosferikoa iruditzen zait
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Zabaleta: Datorren olatua hori dela uste
dut. Vilawebeko zuzendari Vicent Par-
talek kontatu izan du, duela pare bat
urte edo Estatu Batuetan eredu hori iku-
si zuenean –Vilawebek hura kopiatu
egin du–segituan  sentitu zuela hori dela
datorrena. Aplikatu egin du orain berak.
Pixka bat harrituta zegoen Partal Espai-
niako Estatuan berak bakarrik izan dire-
la pauso hori eman dutenak. El Pais, El
Mundo... egunkari handiek ez dute ere-
du hori hartu. 

Eta hor KARKARAren kasua aipatu nahi
dut. Guk ez genion crowdfundingedo
horrelako ezer deitu, baina KARKARAko
laguntzaileen figura horixe bera da. Guk
herri guztiari eskaintzen diogu KARKARA

aldizkaria, zabal banatzen dugu, eta ino-
ri ez diogu zentimorik eskatzen; debalde
da. Baina benetan KARKARAren premia
ikusten duenari, herriko aldizkariaren
alde egin nahi duenari, laguntzaile izate-
ko aukera ematen zaio.

Orion, 5.000 biztanleko herrian, 400
inguru laguntzaile ere izan ziren garai
batean, orain kopurua jaitsita egongo
bada ere –330 inguru laguntzaile dira
egun–. Oso zenbaki altuak dira. 

Bestalde, nik uste dut klabea eta fun-
tsezko ezaugarri bat dela komunitatea-
ren kontua; komunitateak sortzea. KAR-
KARAk herrian zerbaitegatik funtzionatu
izan badu, produktua komunitate jakin
baten premiekin ondo uztartu duelako
izan da. Oriotarrek gizarte honetan
dauzkaten premia komunikatiboak ase-
tu egin ditu; hobeto batzuetan, okertxea-
go beste batzuetan, baina tresna eragin-
korra izan da. Komunitatea sortzen la-
guntzen du horrek. Eta azken batean,
hedabideak komunitatea sortzen eta
egituratzen laguntzen duen neurrian,
ondoren,  hori finantzatzeko prest ego-
ten da komunitatea.

Petxarroman: Nik uste dut ezaugarri
hori, euskararen alde ematea, barnera-
tuta dagoela Euskal Herriko jendearen
izaeran.  Guk hari horretatik asko tira
izan dugu historikoki. Pena da askotan
etengabe joan behar izatea diru eske,
baina gure erralitatearen parte da. 

Katalunian eta Partalekin egon  izan
gara eta haiek harritu egiten dira Euskal
Herritarrek ematen duten erantzunare-
kin. Orain 4.000 laguntzaile dauzkagu,
baina duela 10 urte egunkari berri bat
sortu genuen bi hilabetetan 5.000.000
euroko ekarpenarekin, esate baterako.
Egunkaria bera ere horrelaxe sortu zen. 

Egunkaria itxi zutenean, Martxelok
askotan kontatzen du nola guardia zibi-
lek ez zuten sinisten hori horrela zenik.
Ezinezkoa iruditzen zitzaien jendeak di-
rua musutruk ematea. Orduan hasi zi-
ren esaten diru hura ETAk emandakoa
zela eta bat eta beste, ez zutelako uler-
tzen gure herriaren idiosinkrasi edo
ezaugarri hori. Guk alde horretatik begi-
ratuta badaukagu abantaila bat. Katalu-
niarrek beste hamaika bentaja dauzkate
gure aldean, hizkuntzaren egoera bera
tarteko.

Herri guztiari eskaintzen
diogu KArKArA, zabal banatzen
dugu, eta inori ez diogu
zentimorik eskatzen; debalde
da; baina benetan KArKArAren
premia ikusten duenari,
herriko aldizkariaren alde egin
nahi duenari, laguntzaile
izateko aukera ematen zaio

Petxarroman:Erabat bat gatoz; hori da
gure errealitatea. Nolabait esateko, ur
putzu bat gara ozeano baten erdian. Er-
dal prentsa, erdal komunikabideak, er-
dal mundua, orokorrean, uholde bat da
eta gu  ia etengabe lehortzen den iturri
bat. Gainera, jendea guregana erakar-
tzeko gaitasun oso txikia daukagu. Has-
teko, zenbat euskaldun alfabetatu dau-
de? Kopurua txikia da. Euskal Herrian
4tik 1 izango gara euskaldunak; eta 1 ho-
rietatik denak ez dira alfabetatuak. Ho-
rrez gainera, ahalegina eginez gero, gai-
tasuna izan dezaketen eta erakartzen ez
ditugun asko dauzkagu. Zergatik den
hori? Oso zaila da erantzutea. Zergatik
gazte euskaldunek, gero eta gazte eus-
kaldun gehiago egon arren, gero eta
gehiago gehiago jotzen dute erdarara?
Beste galdera asko daude. Hizkuntzala-
riak ere azterketa horretan dabiltza. 

Guk daukaguna daukagu. Gehien ira-
kurtzen, ikusten eta jarratizen diren he-
dabideak erdaldunak direla argi dago. Ez
dugu gure burua gehiegi zigortu behar.
Aurrera jarraitu behar dugu eta euskal-
dunei ahalik eta informazio hoberena
eta ahalik eta kalitate oneneko produk-
tuak eskaini behar dizkiegu; eta erdaldu-
nari mundu interesgarri bat galtzen ari

Euskararen alde dirua jarri behar denean  jartzen da, ados. Baina eguneroko martxan erdal
komunikabideetara jotzen da. Euskararen erabilera ez da zabaltzen esparru horretan.  

direla erakutsi. Hori da gure lana azke-
nean.

Txillardegik ere esaten zuen herri ho-
nek erakusten duen euskararen erabile-
ra maila fideltasun handiko komunitate
linguistiko batena  dela, baina ahuleziak
ere handiak dauzkagula. Komunitate
linguistiko gutxiagotu bat gara, erdarak
izugarrizko indarra dauka. Gure esku
dagoen neurrian eusten diogu. 

Gure desabantaila euskarazko irrati
baten, egunkari baten, aldizkari baten
ondoan gaztelaniazko hamar-hamabost
ditugula da. Bestela, zenbakiei errepara-
tuta gure egoera ez da horren txarra: esa-
terako, 60.000 irakurlek jarraitzen dute
Berriaren papereko edizioa egunero.
Euskal Herrian 3 milioi biztanle daude
eta horietatik euskaldun alfabetatuak
600.000 inguru direnez, %10a lirateke
Berriaren irakurleak –zenbakiak orain
dela urte batzutakoak dira–. 

El Paisen kasuan, %5ekoa litzateke
zenbaki hori. Paisek, ordea,  El Mundo,
La Razon, ABC...  dauzka ondoan; eta
gure kasuan bakarra da Berria. Aldiz,
guk dauzkagun bitartekoak eta jendeak
dien harrera ez da horren txikia,  beste
herrietan hedabideak jarraitzeko ohitu-
ra nolakoa den ikusita  batez ere.

Zabaleta: Gure herriaren, Orioren, egoe-
ra bera nahiko aipagarria da, eboluzioa
nola joan den begiratuta. Gaur egun, us-
tekabean kasik, KARKARA mainstreambi-
lakatu da. Txoko batean zegoen lehen.
Batzuek aldizkari bat atera nahian dabil-
tza. Ea zenbat irauten duen!zioten. Bat
batean, komunikabide sendo bat da, jen-
dearen aurrean prestigio bat duena, jen-
deak gogoz irakurtzen duena, errepara-
tzen zaiona. Gainera ondoan Urola kos-
tako Hitza dauka. 

Diario Vasco ere gero eta gutxiago ira-
kurtzen da. Espazio batzuk ere irabazi
ditugu. Ez gaude itxaferoetarako, baina
goazen baloratzera daukaguna. Puska
bat aurreratu dugu, batez ere Orio beza-
lako herri txiki euskaldunetan. Gaur
egun normaltzat jotzen dugu  herriko
berri euskaraz irakurtzea. Diario Vasco-
ko kroniken erdia baino gehiago euska-
raz dago! Hori ez genuen pentsatzen
orain dela 20 urte. 

Lete: Euskarazko prentsak daukan
muga bat da gutxi garela. Hitzan saia-
tzen gara euskaldun guztientzat den
zerbait egiten, eta Berria uste dut ere
baietz. Jendea identifikatu egiten da gu-
rekin. Gure muga naturala da.
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Komunikabide txikiak elkartzen hasi dira, indarrak metatu eta erronka berriei elkarrekin egiteko
aurre. Urola Kostan ere aukera hori aztertzen ari gara. Nola ikusten duzue bateratze posible hori? 

Lete: Oso baikor ikusten dut nik. Ni ne-
roni ez naiz prozesuko bileretara joaten,
baina Hitzako beste ordezkari bat bai.
Eskualdeko herri aldizkariak eta Hitza
elkartzen dira batzar horietan gure es-
kualdean zer egin daitekeen aztertzeko,
Tolosaldeko edo Debagoieneko ereduak
erreparatuz. 

Adibide bat jartzearren, Azpeitiko Uz-
tarria aldizkaria eta Hitza bulego berean
gaude. Urtea joan eta urtea etorri, pren-
tsaurreko bat dagoenean, Uztarriako
kazetaria eta Hitzakoak biok joaten
gara, bakoitzak bere hedabidean gauza
beraren berri emateko. Indarra, dirua
eta baliabideak galtzen ari garela irudi-
tzen zait eta horrek produktuari eragi-
ten diola. 

Kasu honetan ez dut ezer txarrik esa-
teko maila batean edo bestean elkartuko
bagina. Bide eta formula asko leudeke:
bakoitzak bere nortasun produktuari
helduta, publizitate arloan, diru-lagun-
tzak eskatzeko orduan edo enpresa bat
eta produktu bat egiterakoan, nik uste
dut zabalik dagoela atea.

Zabaleta:Gaiak kezka sortzen dit niri.
Dudarik ez daukat egokitu beharra du-
tela komunikabideek krisi garai hone-
tan. Seguru asko ez da oso jasangarria
Orion hamabostean behin aldizkari bat
egotea, Hitza astean lautan kaleratzea,
aipatu den bikoiztasunarekin. Guztiok
diru baliabide txikiagoak dauzkagun
neurrian egokitu beharra izango dugu. 

Eskualde honek dauzkan berezitasu-
nean ikusten dut zailtasuna. Tolosalde-
an posibleago ikusten dut horrelako
planteamendua egitea, hura eskualde

Petxarroman: Kanpotik oso eztabaida
zaila ikusten dut. Dena den, oso ondo
ulertzen ditut nortasun aldetik sortzen
diren gorabehera horiek. Oriorekin gai-
nera harritu egiten naiz, zeren ni lasar-
tearra naiz eta guretzat Orio beti izan da
gure uren bukaera. Orio bada guretzako
zer edo zer. 

Horretaz gain, Orio zein eskualdetan
kokatu ez dakizun herrietako bat denez,
bere nortasunari gogor eutsi nahi dion
herri bat da. 

Datozkigun erronkei gero eta eskasa-
goak zaizkigun baliabideak beste ba-
tzuekin konpartituz eutsi behar zaiela
uste dut. Nola egiten den hori? Seguru
asko herriaren nortasuna eta aldizkaria-
ren nortasuna mantentzeko borroka-
tuz. Hori norberaren esku dago. 

Nik uste dut etorkizunak bat egitea es-
katuko digula. Dena dela, Orioren ka-
suan, zuen zailtasunak ulertzen ditut.
Oso logikoak iruditzen zaizkit. Modu
natural batean ez bazaude kokatuta, ez
zaude batere eroso. Egia da hori. 

Datozkigun erronkei gero eta
eskasagoak zaizkigun
baliabideak beste batzuekin
konpartituz eutsi behar zaiela
uste dut. Nola egiten den hori?
Seguru asko herriaren
nortasuna eta aldizkariaren
nortasuna mantentzeko
borrokatuz. Hori norberaren
esku dago. Nik uste dut
etorkizunak bat egitea
eskatuko digula. Dena dela.
Orioren kasuan, zuen
zailtasunak ulertzen ditut.
Modu natural batean ez
bazaude kokatuta, ez zaude
batere eroso

naturala delako, komunitate bati eran-
tzungo diolako han sortuko den tresnak.
Goierrin ere beste horrenbeste, baina
hemen nor aurkeztuko da Urola-Kosta-
ko bezala? O  riotar, zarauztar, zumaiar...
gara. Urola-Kosta ez baita ezer, erakun-
de administrazio bat baino ez. Gu ez gara
Urola-Kostatar sentitzen. 

Oriotar bati Zumaitik harago gerta-
tzen dena zenbateraino inporta zaio?
Komunitaterik ez dago hor. Oriok oso
komunitate zentzu indartsua dauka; oso
harro gaude oriotar izateaz. Urruti sa-
marreko komunikabide bihurtzeko
arriskua dauka Urola Kostako proiektu
horrek. 

Oriok Aiarekin konpartitzen ditu gau-
za batzuk. KARKARA Orio eta Aiakoa iza-
tea ez da kasualitatea; komunitate zen-
tzua badago. Beharbada Zarautzekin ere
bai, gure gazte asko joaten da hara; eta
Getariaraino agian, arrantza kontuak di-
rela-eta. Baina hortik aurrera… Beraz,
horrelako gauza komun bat egiten hasi-
ta, errazago ikusiko nuke Orio, Getaria,
Zarautz eta Aia komunitate natural sa-
mar bat bildu eta horri erantzungo lio-
keen zerbaitekin asmatzea. 

Ez dut erraza ikusten horrek ondo
funtzionatzea. Sortu, sortuko dugu pro-
duktua, baina produktuaren onarpena
zenbatekoa izango den... Lortuko al   -
dugu jendeak berea dela sinestea eta
hala hartzea? 

Seguru asko ez da oso
jasangarria Orion
hamabostean behin aldizkari
bat egotea, Hitza astean lautan
kaleratzea, aipatu den
bikoiztasunarekin. Guztiok
diru baliabide txikiagoak
dauzkagun neurrian egokitu
beharra izango dugu

Herritar bat: Zumaiako eskubaloi
taldeak zer egin duen ez zait batere
inporta. Eta hori da azkenean pro-
duktu batetan ikusten duzuna: inte-
resa. Edozeinek daukagu aldizka-
rian zati bat irakurtzen ez duguna.
Bakarra baldin bada ondo; produk-
tua kontsumituko duzu. Baina inte-
resatzen ez zaizuna %75a baldin
bada, produktuak bere arrazoia gal-
du egiten du merkatuan. 

Orio txikia da eta aldamenean he-
rri handiak dauzka. KARKARAk guri
eman digu protagonismoa. Eta gu-
rea izan da; gu ulertzen gaituena eta
gu azaltzen gaituena. 

Urola Kostako Hitza hartu eta he-
men bertako jendearengan sortzen
duen sentsazioa da: dena zer da Za-
rautz eta Azpeitia? Dena handia ba-
karrik? Eta hor beti izango gara gu
txiki. Eta oriotar bati ez dago beste
ezer izorratuko dionik hori esatea
baino. Nik uste dut hori dela gakoa.
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Zaindu maite
duzun hori
mahai inguruaz gain, beste hainbat ekitaldi xume antolatu genituen KARKARAk eta Berriak euskal
komunikabideen beharraz kontzientziatzeko abiatutako Zaindu maite duzun hori kanpainaren
baitan. Haurrentzako kazetaritza-tailerrak, binakako kros mistoa eta barrikotea, Julen Alonso
eta maria Lasa trikitilariek alaituta. maiatzaren 18ak emandakoa jaso nahi izan dugu irudiotan.
Argazki  guztiak ezin kabituta, gutxi batzuk aukeratu ditugu. Karkara.com atariko argazki-
galerian daude gehiago ikusgai.
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IRITZIA

Kirola dela-eta

L
arunbat gauean etxera iritsi
bezain azkar jakin nuen zeri
buruz idatziko nuen hemen.
Egun hartan bizitakoak, eta
gertatutakoari hedabideek

emango zioten tratuak, garbi ikusarazi
zidaten ahalik eta jende gehienarekin
konpartitu behar nuela barruan nera-
man har hura. 

Larunbat hartan Castro Urdialesera
joan ginen koadrilakoak. Arrazoia baka-
rra eta indartsua zen: Bera-Bera eskuba-
loi taldeari Emakumezkoen Ohorezko
Mailako Liga irabazten laguntzea. Koa-
drilako lagun batek jokatzen du han, eta
taldeak azken urteetan izan duen helbu-
ru nagusia lortzeko falta zen pauso baka-
rra izaki, harmailetatik animatzera joan
ginen. Ez badakizue ere, irabazi egin zu-
ten.

Bueltarako autoan sartu bezain pron-
to konturatu nintzen barnean genera-
man poz hark gainerako gizarteari bost
axola ziola. Zergatik? Hedabideetan
protagonismorik ematen ez zaiona ez

koak 75 eta Bartzelonakoak 85. Ez du ba-
loraziorik egitea merezi, ezta? Datuek
berez hitz egiten dutela uste dut. 

Lagun batek dio –emakumea bera–gi-
zonezkoen futbolak diru kantitate ho-
riek sortzen baditu ikusleek ordaindu
nahi dutelako dela, eta hedabideek gizar-
teari eskatutakoaematen diotela. Ni ez

nago batere ados, eta erabat seguru
nago gizartea dela interes horiei
egokitzen zaiena, besterik ema-
ten ez zaien bitartean, saltzen

zaiena kontsumitzen dutelako. 
Kirolean berdintasuna aldarri-

katzera nator, bai kirolen artean eta
baita genero artean ere. Meritu berbera
daukate titulu bat lortzen dutenek. Aur-
ten  Bera-Berak lortutakoa sekulakoa
izan da, Espainiako Superkopa, Erregi-
naren Kopa eta esan bezala, Ohorezko
Mailako txapeldunak izan baitira. Mar-
ka itzela egin dute, eta hala ere Realaren
ligako balizko 4.postuak jarraitzen du al-
biste izaten, nahikoa da! 

Realzale amorratu batek esaten dizu.

delako existitzen. Hemengo irratiek
behin eta berriz esaten zuten Bartzelo-
nak futbol liga irabazi zuela, eta Bera-
Bera apenas aipatzen zuten. Futbola ez
diren kirolak diskriminatuta
daude –salbuespenak salbu–, eta horri
emakume izatea gehitzen badiogu han-
dicapasekulakoa da. Igandean egunkari
batzuk Bera-Beraren argazkiak ze-
kartzaten azalean, baina guztia
hor amaitu da.

Diru kontuez ere ordu luzez
hitz egin ahal izango nuke, baina
denborarik ez daukadanez, datu ai-
pagarri batzuk emango dizkizuet: Cas-
troko kiroldegian sarrera 5eurokoa izan
zen, Donostian, Bidebietan, zazpi kobra-
tzen dituzte eta Europako partidengatik
hamar ordaindu izan ditut. Duela hila-
bete Sanseren partida bat ikusteko –2.B
maila–11 ordaindu nituen. Astelehene-
an Reala albiste zen sarrerak merke jar-
tzeagatik, 20 eta 40 euro bitartean saldu
baitzituzten. Bera- Berako elastikoak 35
euro balio ditu, Realekoak 67, Athletice-

moila bazterretik Eli Huegun
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IRITZIA

Aitona-amonez aprobetxatu!

J
akitun eta sasijakitunek diotenez,
gizartean, kontsumo-eredua alda-
tzen ari omen da. Badirudi, gauza
berriak erosi beharrean, etxean di-
tugun traste zaharrak birmoldatu

edota birziklatzen hasi garela. Ez naiz gaian
jakituna, baina nire inguruan behintzat, hori
gertatzen ari dela baieztatu dezaket.

Eskulanak betidanik izan ditut gustuko eta
orain bospasei urte, Eskulan Taldean izena
eman eta patchworketa puntu-lanak ikasten
hasi nintzen. 

Azken denboraldi honetan, berriz, besteak
beste, bi proiektu jarri berri ditut martxan
nire bizitzan; kakorratz-lana ikastea bata –be-
tiko ganchillo-a–; eta hain modan dagoen te-
rraza edota balkoietako baratzea, bestea.

Kakorratz-lana betidanik ikusi izan dut
etxean. Gure amonak orduak eta orduak egi-
ten zituen telebista aurrean, Un, Dos, Tres

programa ikusten tiki-taka, tiki-taka. Lan
ederrak egiten zituen, esku berezia zuen jos-
ketan. Etxean dut umetan egin zidan baserri-
tar-jantzi eta artilezko lepokoa –toquilla–,
baita altxorra bezala gordetzen zituen eta pe-
zetatan dauden ganchillo-ari buruzko aldiz-
kariak ere.

Baratzeei buruz, berriz, kalekume naizen
aldetik, ideia askorik ez. Lotsa pixka bat ere
ematen dit hau onartzeak, aitatxik eta ama-
txik txukun asko mantentzen baitzituzten
Oribarzarreko baratzeak. 

Baina nire hamalau-hamabost urterekin,
aitona-amonak beren jakinduria guztia ira-
kasteko irrikan zeuden garai hartan, banuen
nik nerabezaroak norbanakoan sortarazten
dituen hormona-aldaketak, eta emozioak me-
dio, koadrilako lagunekin batera, aitona-amo-
nekin josten eta soroan lanean jardutea baino
plan hoberik. Ai! bi mundu hain ezberdin ho-
riek uztartzen jakin izan banu…

Orain, berriz, testu hau pentsatu, idatzi eta
moldatzen dihardudan bitartean, hemen
nago, landatu berri ditudan marrubi eta to-
mate landareak behar bezala hazteko, inter-
neten begiratu behar dudanaz, ondoan dudan
papertxoan oharrak hartzen. Afalostean, be-
rriz, gauerdia bitarte, amonaren aldizkaritik
ateratako eskema jarraituz, ganchillo-a hartu
eta kolore bizi-biziz hasi berri dudan pontxoa-
ri ekingo diot.

Aitona-amonez aprobetxatu!dio izenbu-
ruak eta testu honetako azken paragrafoan
hori bera egin edota aitona-amonez gain, gu-
rasoez ere aprobetxatzeko gomendatu nahi
nizueke. Etxean ganchillo-an eta soroan ja-
kintza zutenak izanik, tomateak nola landatu
behar diren jakiteko ni bezala interneten in-
formazioa bilatu behar duen horietakoa bal-
din bazara, urteak azkar pasatzen dira eta, au-
kera izanez gero, behintzat, egiozue bisitatxo
bat amona, aitona, amatxi, aitatxi, amama, ai-
taita edota ama edota aitari, gustura irakatsi-
ko dizute-eta. Bide batez, aita, ea noiz hartzen
dugun tartetxo bat txipiroiak bere tintan zuk
irakatsi eta nik ikasteko. 

Adarretatik helduta Nora Makazaga. Administraria.

Nire hamalau-hamabost
urterekin, aitona-amonak
beren jakinduria guztia
irakasteko irrikan zeuden
garai hartan, banuen nik
nerabezaroak norbanakoan
sortarazten dituen hormona-
aldaketak, eta emozioak
medio, koadrilako lagunekin
batera, aitona-amonekin
josten eta soroan lanean
jardutea baino plan hoberik

B
erriak gara honetan.
Karkarazaindiako
sarjentuizaten ohitu

egin naiz azken urteotan.
Hortik aterata, galduta nago.
Aurten baina, bestelako la-
nak egitea tokatu zait ba: bi-
nakako lasterketa mistoa an-
tolatzea. Eta aizue! A zer ko-
meriak! 

Aurrenekoa omen da zaile-
na. Hala izango al da, bestela
ez dut nik behintzat, gehiago-
rako gogorik! Taldean, ahalik
eta ondoen egiten saiatu gara
eta lagundu nahi izan diguten
guztiei esker, txukun samar
egin dugula uste dut. Dena
den, huts egiteak egingo ge-
nituenez, Eganek kantatzen
zuen moduan, gaizki esanak
barkatu, onak gogoan hartu.
Datorrenean, datorrenik bal-
din bada, hobeto egiten aha-
leginduko gara. Eta bide ba-
tez, eguzkiak ere gure aldarri-
kapen festan parte hartu
nahiko balu… hobe.

Esperientzia berria izan
da, eta aberasgarria, jakina.
Dena den, galdera bat geratu
zait airean: korrika apustu
soila izan al da? Ala benetan
antolatzaileok nahi moduan,
KARKARAren eta Berriaren
alde egin dute bikoteek las-
terka? Zuen korrika saioak,
saltoak, intziriak, garrasiak,
hitzak, idatziak… behar ditu-
gu aurrera egiteko: gaur kilo-
metro bat, bihar bi eta mara-
toia datorren urtean. Izango
al gara biok lasterketa berri
honetako bikotekide?

Nire honetan
Lore Berasaluze

Bikotekide bila
gabiltza
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Gaia emanda
Euskara mintzagai. Tostetatik telebistara

Ibon Gaztañazpik maiatzaren 4an Bilbon emandako hitzaldi baten laburpena da
behekoa. KARKARAren webguneko bizi-bizi blogean dago osorik irakurtzeko aukera.

Euskara, arrauna eta komunikabideak

A
rrauna utzi eta  ETBtik
hots egin zidaten arraun
informazioan aritzeko. Le-
henengo urtean, elkarriz-
ketatzaile moduan jardun

nuen zuzeneko emankizunetan. 2012n;
arraun aditu deiturikoaren paperean,
kazetari narratzailearen alboan. Tele-
bistan lanean hasi nintzenean nire kez-
ka handiena zen honako hau: komuni-
kabideetan jendaurrean hizketan aritu
behar dutenek hizkuntza eta komunika-
zio maila oso handia izan behar dute
nire ustez, eta maila hori emango ote
nuen. Iruditzen zait jendaurreko zen-
bait postutan tokia eduki beharko luke-
tela hiztun apartek bakarrik. Hiztun
aparta diot, batuan edo euskalkietan,
baina hiztun ona. Irratia eta telebista en-
tzutean, beti estimatu izan ditut esatari
bizkorrak eta hizkuntza mendean har-
tzen duten kazetariak: ondo, dotore,
egoki, natural, solte, hurbileko, aberats,
argi hitz egiten duen profesional jendea
eta, nire kezka handiena zen hori nola
lortu. 

Hizkuntzaren inguruko mila zalantza
nituen mikrofonoaren aurrean jarri au-
rretik. Haietako bat, esaterako, orioko
euskaran eroso aritu edo euskara ba-
tuan egiteagatik nire jarioari bizitasuna
kendu. Sartu nintzenean ETB-n, beraz,
galdetu  egin nuen: aizue, nola egitea ko-
meni da?Batuaz, euskalkian? Zein dira
hemen jarduteko irizpide nagusiak?
Erantzuna hauxe izan ez: hik ez daukak
problemarik, motel,  hik nahi duan beza-
la egin ezak. Nik nahi dudan bezala?
pentsatzen nuen nire baitarako,  Hemen
norbaitek esan beharko dit ba nondik
tira...

Halaxe jarri nintzen mikrofono aurre-
an, eta jardunaren jardunez nire burua
erosoago egotea lortu dut, ahots propioa
bilatzea eta abar. Hala ere, oraindik mila
zalantza baditut. Esaterako, nik badakit
zein zailtasun ditudan euskara batuan
euskalkian bezain arin eta solte jardute-
ko edo s, z  eta ts–ak egoki
ahoskatzeko.Alde horretatik, ETB-n
umezurtz samar sentitu izan dut nire

tzen. Gaztelaniaz inolaz ere onartuko ez
genituzkeen mila hanka sartze eta
errazkeria euskaraz onartu egiten ditu-
gu ahozko jardunean. Zer hobesten da
euskarazko telebista edo irrati batean
euskaraz jardun behar duen kazetari bat
hautatzean? Ibilbide profesionala, eza-
gutzak, kontaktuak, adina, itxura fisikoa
eta edertasuna; edo komunikatzeko eta
ikuslearengana heltzeko gaitasuna? Iru-
ditzen zait gero eta gutxiago baloratzen
dela euskarazko hiztun ona, eta hortik
dator nire etsipena.

Amaitzeko, arrauna eta euskara kon-
tuak uztartzen dituen beste pasadizo bat
ekarriko dut lerrotara: Iaz Amilibia trai-
nerugileak traineru-modelo berria atera
zuen. Erdarazko komunikabideak hasi
ziren esanez tiene forma de plátanoeta
platanito, platanito. Komunikabide eus-
kaldunak ere segituan hasi ziren traine-
ru berriari platanito deitzen. Garai har-
tantxe Kortari elkarrizketa bat egin be-
har izan nion eta traineru haren
berezitasunagatik galdetuta, hauxe
erantzun zidan: Honek zaukak arripau-
ra, nik ezagutzen ez nuen hitza.  Joan
nintzen Oriora, galdezka hasi eta 55-60
urtetik gorako arrantzale gehienek zeki-
ten zer zen arripaura –batuan arrufadu-
ra eta gaztelaniaz arrufo–.

Adibide egokia izan liteke ulertzeko
euskarazko komunikabidetan hizkun-
tzaren inguruan nola jokatzen den: eus-
karazko hitz jatorra eduki, eta gaztela-
niatik platanito hartu behar. Komunika-
bideek ardura eta kezka pittin bat izanez
gero, nahikoa da esatari batek bitan esa-
tea  arripaura edo arrufadura, hitz hori
zabaltzeko, hitz jator eta dotore askoa.
Baina horretarako hizkuntzarekiko in-
teresa eta kezka duen norbaitek egon
behar du hor. Nik platanito entzuten du-
dan bakoitzean, ikaragarrizko amorrua
ematen dit. Besteak beste, arraunean
platanito beti deitu izan zaiolako
arraunlariek erabitlzen duten estropa-
darako jantziari. 

Ibon Gaztañazpi
Kazetaria

burua, eta  autodidakta ere bai. Informa-
zioaren edukiari buruz, alegia arraunari
eta zeresanari buruz, ez dut zalantzarik
izan nire burua ongi ikusi baitut, baina
bai nire hizkerari buruz. 

Albistegietan behin gertatutakoa eka-
rriko dut lerrotara: albistean nioen Do-
nostian  apareju-arrantzan dabiltzan 7
ontzi geratzen direla. Nik badakit apare-
ju hitza  euskal kostalde osoan esaten
dela, baina badaezpada ere begiratu
nuen hiztegietan eta aparailu ematen zi-
dan. Nire artean pentsatu nuen: aparailu
esanda inork ez zidak ulertuko. Zuzen-
tzailearengana joan naiz  eta esan diot:
aizu, zalantza dut hitz honekin, apareju
edo aparailu. Nik ez nuen zalantzarik;
apareju esan behar da ulertzeko. Hark
zer zen ere ez zekien. Hasi zen hiztegie-
tan begiratzen eta apareju ez, aparailu
erabiltzeko agindu zidan Eta nik esan
nion orduan: baina aparailu esanda
inork ez du ulertuko. Eta hark: bai, bada-
kit, baina hiztegiak hauxe dio.

Huskeria dirudien pasadizo honek zer
pentsatu dezentekoa eman zidan eta
hainbat galdera eragin: Zertan ari gara?
Zeinek erabakitzen du? Zer da hemen ga-
rrantzitsua? Elkar ulertzea edo zuzenta-
suna?Nire ustez, euskarazko komuni-
kabideetan, oro har anabasa, dezentea
dago egin behar den euskara ereduaren
inguruan. Uste dut ahal duenak ahal
duena egiten duela. Badira, noski, hiz-
kuntza zaindu eta hizkuntzaren kezka
duten kazetariak. Euskara landu eta
ekarpenak egiten dituztenak. Baina uste
dut gutxiengoa direla; oro har, euskara
gero eta gutxiago zaintzen dela, ez dela
estimatzen, ez dela lantzen, ez dela exiji-

Nire ustez, euskarazko
komunikabideetan, oro
har anabasa, dezentea
dago egin behar den
euskara ereduaren
inguruan
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N
ire ustez, Orioko txu-
txu trenak ordutegi
luzeagoa eduki be-

harko luke.
Batetik, jende askorentzat

oso baliagarria izaten baita
udaran trena erabiltzea leku
batetik bestera joateko; be-
raz, ordu gehiagoz erabiltze-
ko aukera eduki beharko ge-
nuke.

Bestetik, jende askoren-
tzat oso erosoa da, beren gau-
zak egiteko orduan trenaren

mugikortasunaz
baliatzea, eta au-
kera hori orain-
go ordutegiak
ez du asko balia-

tzen uzten. Beraz
aukerarik egokiena

denbora gehiagoz martxan
edukitzea izango litzateke.

Azkenik, ulergarria izango
litzateke norbaitek esatea
gau partean ez dela beharrez-
koa trena martxan edukitzea,
baina kontuan izan behar da
jende asko ibiltzen dela gau
partean hainbat aktibitate
egiten; esaterako hondartza-
ko zinemak jende asko mugi-
tzen du. 

Ikasleak idazle
Jon Barrenetxea

Txu-txu trena

Jende askorentzat
oso erosoa da,
beren gauzak
egiteko orduan
trenaren
mugikortasunaz
baliatzea 

Askotariko teknikak erabiltzen ditu Perezek bere margo-lanetan. KARKARA

laua dela, sinplea. Beraz,
apustu segurua egiten du; hi-
lezkorra, beti arrakasta izan-
go duena; baina nekagarria
izan daiteke aldi berean.

Errealismo gradu baten bi-
laketan ari dela esango nuke
eta zuri-beltzeko lanetan in-
dar handiagoa hartzen du
errealismo horrek. Pastela-
ren bidez ere transmititzen
du, baina modu leunago bate-
an. Kolorea sartzean lanak
ahuldu egiten ditu, presen-
tzia eta indarra galtzen dute
eta horrekin batera interesa.

Bigarren koadroa da nire
ustez ederrena, sinplea eta
dotorea: etxe bat zelaian, bes-
terik gabe. Okrea eta hainbat
berde tonu erabiltzen ditu eta

Margo klasikoei buruzko
iritzi klasiko bat

M
argo klasikoan
mugitzen da Jo-
setxo Perez, Geta-
riako, Donostiako

eta Gironako txokoak ma-
rraztuz, besteak beste. Paisa-
jea gogoko du eta nabari da
Euskal Herriko txoko eta ko-
loreak gustatzen zaizkiola. 

Marrazkietan bolumena-
rekin eta konposaketarekin
ez du gehiegi jolasten; esan
daiteke bere margoa nahiko

aura misteriotsua sorraraz-
tea lortu duela iruditzen zait.
Marrazkilari amerikar baten
obra etortzen zait burura hori
ikustean: Edgard Hoppe-
rren –1882-1967–Corn Hill. 

Askotariko teknikak era-
biltzen ditu Josetxo Perezek
bere koadroetan: akuarela,
oleoa, luma, pastela… Pers-
pektiba eta marran ongi mol-
datzen da, eta lumarekin tek-
nika landua du. 

Ideia oso ona iruditu zait
irudi bera zuri-beltzean eta
koloretan aurkeztea, teknika
horrekin interes bikoitza so-
rrarazten baitio ikusleari iru-
di bakoitzarenganako.

[ ZOrIOnE MEndEZ ]

Kritika
Pintura
erakusketa
Margolaria: Josetxo Perez.
Tokia: orioko Kultur Etxea.
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Gasteizko maratoiko hirukotea
Gaur bete da hilabete argazkian ikusten den hirukotea Gasteizko Martin Fiz maratoia
egitera joan zela. Hirurak joan arren bitan banatuta egin zuten lasterketa: aitor ru-
biok 2:56:10ean bukatu zuen maratoia 44. postuan; joakin alberdik eta xixario uran-
gak, berriz,  elkarrekin egin zuten lasterketa 3 ordu eta 25 minutuan. Ez dira asko
Orion maratoia egindakoak eta majo kosta bazitzaien ere pozik daude hirurak.

ZORIONAK!››OSPAKIZUNA››

J
oan zen astean KARKA-
RAeta Berriaren egoera
eta etorkizuna oinarri

hartuta, herritarren euskal
komunikabideen aldeko
kontzientzia indartzeko
hainbat ekitaldi antolatu ge-
nituen.

Mahai ingurua entzutera
joan eta beren ideiak azaldu
zein galderak egin zituzten
herritarrak eskertu nahi di-
tugu. 

Era berean, larunbatean,
goizeko jolasetan parte hartu
zuten neska-mutikoak zein
arratsaldean, eguraldiari au-
rre eginez korrikara animatu
ziren bikoteak zoriondu. 

Eskerrik asko, benetan,
Karkara eta Berriari laguntza
eman zenioten guztioi, au-
rrerantzean ere hala egingo
duzuen esperoan.

KARKARAeta
Berria lagunei

“Badira nire errepertorioan kantu
batzuk nire bizitza hipotekatua
daukatenak, nire kontzertuak bai,
gutxienez. Askotan kantu batzuk
aparkatzeko gogoa sentitu arren,
batzuekin ezinezko gertatzen da”.

“Askotan neurria gainditu dutenean
kantu batzuk utzi egiten ditut
denboraldi batez berriz gustura
hasteko. Kantuei haize pixka bat
eman behar zaie aldian-aldian.”

Benito Lertxundi, kantaria, Euskadi Irratia, 2013-05-11.

HANdIK ETA HEmENdIK››

“
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Iribarren taldeak: Salleko, Antoniano, Zarautz, Baskonia, Athletic.MIATHLETIC.CoM

Aurtengo omenaldiaren
ondoren, bestelako kontuak
ere ekarri zituen gogora Iri-
barrek: 15 bat urte nituela, Za-
rauzko mutil gazteak trenez
joaten ginen Oriora, oriota-
rren kontra futbolean jokatze-
ra; plaia txikiaren ondoan
zeuden dunen artean ibiltzen
ginen, hango zuloetan gora
eta behera; oriotarrak gogo-
rrak ziren, haiekin kontuz ibili
behar zen, baina arraunean
hobeak ziren futbolean baino,

Iribar futbolean Orion 

A
urtengo maiatza-
ren 4an omenaldia
egin zioten Jose
Anjel Iribarri Bil-

bon. Ez zen izan futbolean
egindako merituengatik. Go-
razarrea Bizkaiko Mendebal-
de euskaltzale-elkarteak egin
zion zarauztarrari, honek no-
nahi eta noiznahi euskararen-
tzat erakutsi duen aldeko ja-
rrerarengatik, bere euskaltza-
letasunarengatik. Kirola eta
euskara uztartzeko eta azter-
tzeko egin zen jardunaldiaren
barruan gauzatu zen omenal-
dia, Euskaltzaindiaren egoi-
tzan. Han izan zen, hizlari,
Ibon Gaztañazpi arraunlari
oriotarra, beste zenbait kiro-
lari ezagunekin: Abel Barriola
pilotaria, Katxin Uriarte pun-
tista, Koikili Lertxundi futbo-
laria, Maider Unda borrokala-
ri olinpikoa eta Pedro Mari
Goikoetxea kirol-kazetaria.

Ekitaldian, Iribarren ibil-
bidea gogoratzen hasita, hiru
une ekarri zituzten gogora.
1976an Atotxan Realak eta
Athleticek jokatutako parti-
da hasi aurretik, Kortabarria
eta Iribar kapitainek artean
debekatuta zegoen ikurrina
zelairatu zutenekoa. San Ma-
mesen 1978an egin zen Bai
euskarari kanpainako jaial-
dia. Eta 1980an, atezaina
erretiratu berritan, San Ma-
mesen egin zioten omenal-
dia. Gorazarre-partida har-
tan bildutako dirua euskaraz-
ko lehenengo kirol-hiztegia
egin zedin eman zuen Iriba-
rrek.

irabazi egiten genien; orduan
jende ona zebilen gurekin, ko-
adrilako hiru lagun lehen mai-
lan jokatzera iritsi ziren: Zu-
bizarreta, Irure eta Etxabe.
Oroitzapenekin batera, aitor-
pena ere egin zigun: Zarau-
tzek trainerua ateratzen zue-
nean bien aldekoa nintzen,
baina arraunean ni beti orio-
zalea izan naiz.

[ IñAKI ITurAIn ]

Oroimenaren
kutxa

Enaitz Uranga Landa, Orion,

maiatzaren 17an.

Uxue Murgiondo Arozena,

Orion, maiatzaren 16an.

Iker Idigoras Gil, Orion,

maiatzaren 15ean.

Gulshan Muhammad,

Orion, maiatzaren 12an.

Marco Recio Romero,

Orion, maiatzaren 8an.

JAIOTAKOAK››

Ez da ezkontzarik egon.

EZKONdUTAKOAK››

Ez da hildakorik egon.

HILdAKOAK››

Eskela edo
urteurreneko
gogoangarria
Karkaran jarri nahi
baduzu, deitu gure
telefonora:
943 83 15 27
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“Beldurrez hasitako ikasleak gaur
egun bakarrik ibiltzeko gai dira”
Aitziber Arregi
KZguneko dinamizatzailea

Herritar gehienek ordenagailua badaki-

te nola erabili. Oinarrizko kontuak ez

dakitenak nola gonbidatuko zenituzke?

Lehenik eta behin KZgunea 16 urtetik
gorako edozeinentzako irekia dagoela
esango nieke, –16eta 18 urte bitartekoek
gurasoen baimena beharko dute–eta ez
dela inolako beldurrik eduki behar gau-
za berriak ikasteko. Ordenagailua nola
erabili behar duen erakusteko gaude he-
men, eta askotariko jendea pasatu da gu-
retik, bai gazte eta baita helduak ere.
Izan ditut ikasleak hasieran izugarrizko
beldurrarekin etorri zirenak eta gaur
egun bakarrik ibiltzeko gai direnak, gogo
handiz, gainera. 

Internet mundua oso aberatsa dela
eta gaur egun komenigarria dela Inter-
net eta teknologia berriak ezagutzea
esango nioke jendeari. Bestalde, gutxie-
nez, bakoitzak bere burua ordenagailu
aurrean nola ikusten duen probatzeko
eta gustura egonez gero jarraitzeko au-
kera duela. Horrez gain, esan beharra
dago ikastaro guztiak doakoak direla.
Zein ordutegi du KZguneak?

Egunero egoten da irekita 9:00etatik
13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara.
Dinamizatzaileok egunean lau orduz
egoten gara. Hilabete bikoitietan arra-
tsaldez eta, aldiz, bakoitietan goizez.
Zein  dira KZguneko erabilera arauak?

KZgunea jolasleku gisa ez erabiltzea; na-
bigazio-zerbitzuaren 45 minutuko den-
bora-muga errespetatzea; sexu esplizi-
tua duten, xenofoboak edo arrazistak di-
ren delituzko jarduerak sustatzen
dituzten, legez kanpo dauden edo indar-
keria bultzatzen duten web orrialdeeta-
ra ez sartzea; dinamizatzaileak desego-
kitzat jotzen dituen edo legez kanpo
dauden gauzak egiteko zentroa ez era-
biltzea; eta altzariak eta ekipamendu in-
formatikoa errespetatzea.KARKARA

Nabigatzera joaten direnei azalpenak ematea da bere eginkizuna.
Metapostaren inguruko zalantzak ere argitzen ditu. Interneteko
ikastaroak planifikatzeaz, kudeatzeaz eta irakasteaz zein izen-
emateez eta IT txartelaren azterketez ere bera arduratzen da. 

IRATI AGIRREAZALdEGI

Bi urte dira Aitziber Arregi zestoarra
Orioko KZgunean dinamizatzaile lane-
tan hasi zela. Pantaila aurrean ematen
ditu eguneko ordu asko ikasten, baita
hainbat herritarri ordenagailuak erabil-
tzen irakasten ere.
Zein jende etortzen da Orioko 

KZgunera?

Denetariko jendea etortzen da, bai nabi-
gatzera, baita ikastaroetara ere. Ikasta-
roetara emakume gehiago etortzen da,
baina nik gizonezkoak ere animatu nahi
nituzke ikastera etor daitezen.
Zer behar da KZgunean nabigatzeko?

Bakoitzak erabiltzaile eta gako bana
eduki behar ditu. Horretarako KZgune-
ra joan eta izen-emate orria bete behar
du.

Ikastaroetan parte hartzeko, berriz,
KZgunera joan, izen-emate orria bete,
eta interesa duen ikastaroa aukeratu be-
har da; %70ko ikasle kopurua izanez
gero, egingo dute ikastaroa. 
Nolako ikastaroak eskaintzen dituzue?

Hainbat modulu ditugu eta horietako
bakoitzean ikastaro bat baino gehiago.
Honakoak dira moduluak: e-adminis-
trazioa, Google aplikazioak, oinarrizko
internet, irudia eta soinua, sare sozialak
eta software librea. 

Hasi berriek oinarrizko internet ikas-
taroa egiten dute eta errepikatzeko au-
kera daukate, gainontzeko beste ikasta-
roak bezala. Ondoren, interesatzen zaiz-
kien beste ikastaroak aukeratzen
dituzte. Luzeena, oinarrizko internet,
20 ordukoa da, eta beste ikastaro asko bi
ordukoak baino ez dira.

“Ordenagailua nola erabili
behar duten erakusteko
gaude eta guretik askotariko
jendea pasatu da, bai gazte eta
baita helduak ere”

“jendeari esan nahi nioke
gutxienez probatzeko
bakoitzak bere burua
ordenagailu aurrean nola
ikusten duen”
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4. orritik dator

orkestra honi laguntzen beste hainbat
lagun ere izan genituen: konboko partai-
deak, eskola bertako musika mintzaira-
ko,kantuko eta dantzako ikasleak, Orio-
ko Salatxo abesbatza eta bakarlari gisa
aritu zirenak.

Musikaririk gabe ezingo litzateke guz-
tia antolatu baina egun hau aurrera ate-
ratzeko izan dugun laguntzarik gabe ere
ez. Beraz, eskerrik beroenak eman nahi
dizkiogu lehenik Orioko Udalari eta be-
raien hainbat baliabide uzten dizkigu-
ten Orioko Herri Ikastolari, Karela ki-
roldegiari eta Salatxo abesbatzari ere.
Baina bereziki ikasleen gurasoei seme-
alabei lagundu ez ezik guri, antolatzaile-
oi ere fin-fin lanean lagundu zigutelako.

Hurrengoan ere doinu berriak ez ezik

horiek eskaintzeko musikari berriak ere
etorriko direlakoan, mila esker. Orioko

Danbolin Musika Eskola. 

ORAIN, agur

Herrio natur taldean eta ORAIN herri
plataforman, bietan batera, aritu izan
naiz lanean bi urte pasatxotan. Eta,
haien arteko jarduna, azkenaldi hone-
tan kontrajarria ari da izaten. Horrega-
tik, lan antzua egiteaz aspertuta, jatorri-
ra bueltatzeko erabakia hartu dut. Abia-
puntu izan dudan hartan jarraituko dut,
Herrion alegia. Eta, ORAIN utzi egin
dut. Horrela,  benetan nireak ditudan
iritzien alde egin ahal izango dudalako. 

Eneritz Odriozola 

argitaratu nahi diren gutunak
KarKararen helbidera bidal dai-
tezke edo gure lokalean eskuz
entregatu (kultur etxean). posta
elektronikoz ere bidal daitezke
honako helbidera: karkara@kar-
kara.com

KarKarak ez du argitaratuko
izenik gabe datorren gutunik.
Egileak hala nahi badu, ezizena-
rekin argitaratuko dugu; baina,
beti, guk egilea nor den jakinda.
Gutunean norbait aipatzen bal-
din bada eta norbait horrek gutu-
naren egilea nor den jakin nahi
badu, KarKarak esan egingo dio.

KarKarak bere egiten du esku-
titzak laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak
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Talai Mendi elkarteak antolatutako mendi astea aurrera doa. Hitzaldien eta
mendi babeseko ikastaroaren ondoren bi ekitaldi izango dira asteburuan.
Larunbatean, 16:00etatik 20:00era bitartean haurrek rokodromoan
ibiltzeko aukera izango dute kiroldegian. Igandean, berriz, 09:30ean egin
dute hitzordua Herriko Plazan Kukuarrira igotzeko, han 11:00etan meza
entzun eta ondoren salda beroa eta pintxoak jateko aukera emango dute.

Kukuarrira igandean

Orio
Musika

Maiatzaren 24an, Arrutiko

intxaurrak bakarlariaren

kontzertua ,22:00etan, Kultur

Etxean.

Maiatzaren 27an, Danbolin

musika eskolako gitarra tal-

dearen emanaldia, 19:45ean,

Zaharren Babeslekuan.

Ekainaren 1ean, Danbolin

musika eskolako gitarra tal-

dearen emanaldia, 11:30ean,

Eguneko Zentroan.

Irteerak
Maiatzaren 15 eta 16an, Bar-

tzelonako ACTko estropadan

trainerua animatzera bidaia.

Autobusa eta hotela: 110 euro.

Irteera, larunbatean,

06:00etan, autobus gelto-

kian. Izen emateko epea: ekai-

naren 2an, Salatxo tabernan.

Maiatzaren 25ean, 16:30ean

eta ekainaren 1ean,

10:00etan, Kayak Oria ibaian.

Irteera eta izena ematea:

Orioko Turismo Bulegoan:

943 83 55 65.

Saskibaloia
Maiatzaren 25ean,infantil

neskak :Orioko ikastola-Lan-

daberri,09:30ean , Karelan..

Maiatzaren 25ean,senior

mutilen hirugarren maila: Za-

rautz Sharks-C.D. Internacio-

nal Lizardi,  11:15ean , Karelan...

Maiatzaren 25ean,senior

mutilen bigarren maila: Auto-

buses Alustiza Orio-Cafes Ai-

tona, 16:00etan , Karelan..

Futbola
Maiatzaren 25ean,afiziona-

tuen gorengo mailako hiruga-

rren postuko partida: Orio-Or-

dizia, 17:30ean, Mendibeltz

zelaian.

Bilerak
Ekainaren 3an, San Pedro

festak antolatzeko herrita-

rren bilera irekia, 18:30ean,

Kultur Etxean.

Ekainaren 4an, Boxetako

batzarra, 19:00etan, Kosta tai-

lerreko bilera gelan.

Bazkaria
Ekainaren 13an, Arrantzale

jubilatuen bazkaria, Altxerri

jatetxean. Izen-ematea: 

ekainaren 10a baino lehen,

Kofradian.

danborrada
Ekainaren 11n, 13an, 18an,

20an eta 25ean, umeen dan-

borradarako entseguak,

19:00etan, Kultur Etxe atzeko

plazan.

Ekainaren 18an, 20an eta

25ean, helduen danborrada-

rako entseguak, 20:00etan,

Kultur Etxe atzeko plazan.

Aia
Erromeria

Maiatzaren 26an, erromeria

Astiazaran II eta Narbaiza tri-

kitilariekin, 18:30etik 21:30era,

Andatza auzoko Aristerrazu

plazan.

Bingoa
Maiatzaren 29an eta ekaina-

ren 5ean,  bingo saioa, Zaha-

rren Babeslekuak antolatuta,

16:30etik 18:30era, Kultur

Etxean.

Euskara
Maiatzaren 29an, Euskaraz

bizi nahi dut tailerra 18:30ean,

Kultur Etxean.

Traste zaharrak
Maiatzaren 29an, traste za-

harren bilketa, ohiko zabor

ontzien alboan. Aurrez deitu

943 83 03 46 zenbakira zer

atera behar duzuen esanez.

Bakarrizketak
Maiatzaren 31n, bakarrizke-

tak Jon Apaolaza eta Barry

barrezekin, 22:00etan, Kultur

Etxean. Gonbidapenak: Gara-

gardo azokan eta maiatzaren

27tik aurrera, Kultur etxean.

AGENdA››
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