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igoera sari.
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hurrengo urtean eutsi
zuk aurtengoari. 

2
kadete jubenilak
eta preferente
ibili diren arren
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aurten faltatu zaie
bukatzea fuerte,
baloia utzi behar
hurrengo urte arte. 

3
Aldapa elkartean
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Mila esker ta zorion
emanaz berari,
azkeneko bertsoa
presidenteari. 
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Emigratzaile euskaldunak
zigortu egiten ditu Bilduk

Bilduk gobernatutako Orioko Udalak
euskal diaspora zigortzea erabaki du be-
ren etxebizitzen OHZaren %100a erre-
kargua jarriz.  

Beharrak derrigortuta utzi behar izan
genuen Orio familia batzuk: Frankoren-
gandik ihesi batzuk; lan bila beste ba-
tzuk. Hala ere, gure herri maitearekin
lotzen gaituen sokari eutsi egin diogu,
belaunaldiz belaunaldi. Bide horretan,
aukera dugunoro herrira bueltatzea
ahalbidetzen digu bertako etxebizitzak. 

Euskal Herriko, eta batez ere, Orioko
enbaxadoreak gara. Frankismoaren eta
Trantsizioaren urte gogorrenetan eraso
asko jasan behar izan ditugu euskaldu-
nak izateagatik. Baina Bildurentzat hi-
giezinen espekulazioaren errudunak
gara eta herritar guztiak legearen aurre-
an berdinak garela dion legea zapaltzen
duen gehigikeriara eraman gaitu. Eske-
rrik asko Bildu irain honengatik eta gu
bigarren mailako herritar gisa hartzea-
gatik. Maria Aldave (Erredakzioan itzulia)

Eroski  berria eraikitzeko
lizentzia eman du Udalak 

2008ko martxoaren 4an Muntori buruz
egindako udalbatzan –inoiz ahaztuko ez
dugun udalbatzan–, erakunde guztien
onarpenez EAJk emandako bozka in-
dartua eta bermatua izan da 2013ko
otsailaren 25eko udalbatzan. Gai ber
onartu egin baita gehiengo  absolutua-
ren babesarekin.

2008ko plenoa ahaztezina izan zela
esaten dugunean, ez da funtsik gabeko
adierazpen bat. Izan ere, udalbatza har-
tan, orduan udal gobernuan geundenok
iraindu –mehatxatzeaz gain–, eta beren
jarraitzaileak jarrera totalitarioen erabi-
lera egitera berotu zituzten gaur udal go-
bernuaren ardura dutenek. Ahaztezina
eta sutan jartzeko modukoa izan zen,  ja-
rrera antidemokratiko horien bitartez
haiek bezala pentsatzen ez genuenon
adierazpen askatasuna hertsatu nahi
izan zelako.

Justizia epaitegietan hamaika apela-
zio eta helegite egin ondoren, lortu du-
ten gauza bakarra onarpen prozesua 5
urtez luzatzea eta udal altxortegitik di-
rutza xahutzea izan da. Izan ere, epaite-
gietako sententzia guzti-guztiak Mun-
toko Plan Partzialean azaltzen ziren
postulatuen aldekoak izan dira. Epaite-
gietan egiaztatu ahal izan da indarrean
dauden lege eta araudi guztiak zehatz-
mehatz bete izan direla: ez zen babestu-
tako etxebizitzarik eskatzen, eta, Mun-

toko Plan Partzialean hainbat daude;
gutxienez 3.750 metro koadroko eremu
librea eskatzen zen, eta, Munton
4.810metro koadro daude; 223 aparka-
leku eskatzen ziren, eta, 702 daude
Munton.

Horretaz guztiaz gain, Muntoko Plan
Partzialari esker kirol eskaintza aberas-
tu egin da; Ikastolak bere hezkuntza
proiektua garatzeko aukera izan du;
merkataritza aukera zabaldu egin da; eta
pribatuak ziren lur eremuak publiko
izatera pasa dira gune berdeak, jolasto-
kiak eta oinezko bideak sortuz.

Orioko EAJk, gezurrak eta doitasun
eza erabiliz, herritarrengan oker dagoen
ideia bat sortu nahi izan dutenak salatu
nahi ditu. Europar erregimen jakin ba-
ten propaganda bitartekoak erabiliz,
hau da, gezur bat behin eta berriz errepi-
katuta egi bihurtuko zelakoan, oriota-
rren iritzia aldatu nahi izan dute. Eske-
rrak oriotarrak ez diren tontoak eta tun-
tunak eta guztiz demagogikoak diren
adierazpen horiek ez dituzten sinistu.

EAJk gaur egun dauden arduradun
politikoei hainbat galdera egin nahi diz-
kie: 2008ko martxoaren 4tik Planaren
kakotxa bat bera ere aldatu gabe plana
onartu ondoren, zeintzuk dira arrazoiak
lehen oriotarrentzat oso txarrazen ele-
mentu hura, inongo zaratarik gabe,
orain martxan jartzea? Izan ere dekretu
bidez, martxoan, guztietan txarrena zen
merkatal gune horri lizentzia eman zaio,
eta inork ez du inongo aipamenik egin.

Zergatik lagundu duteoriotar guztien
baliabide ekonomikoak epaitegietan
xahutzen, bizi dugun garai hauetan ba-
liabide horiek gizarte laguntzetara bide-
ratzea egokiagoa zenean?

Zertara zetozen oraingo kudeatzaile-
en jarrera totalitarioak Munto gaiarekin
lehen, orain gai berdin-berdina defen-
datzen dutenean? Orioko EAJ  

Batzordean huts

Gogoan al duzue EAJ alderdiak Etxelu-
ze erosteko prozesua zalantzan jarri eta
ogasun batzordea egitea eskatu zuela?
Alkateak deituta gaia lantzeko pasa den
asteartean egin zen ogasun batzordea
eta EAJ alderdiko ordezkaririk ez zen
azaldu. Horrelaxe dira kontuak. 

Orioko Bildu

Bost gezur, galdera bat

EAJ alderdiak Munto Planari buruz
egindako azken idatzian zenbait gezur
aipatzen dira. Ez da lehen aldia herrigin-
tza egiteko gezurra darabilena. Hona he-

men adibide gehiago.  
Bat. Ez Bildu eta Orain ez ziren existi-

tzen Munto Plana plenora eraman zene-
an, 2008. urtean. Beraz, ezer baino lehen
garbi utzi: egun udal gobernuan daude-
nek ez zuten aurreko gobernua iraindu
eta mehatxatu gutunean dioten mo-
duan. 

Bi. Munto planak ez du kontrako sen-
tentziarik jaso. Horrelaxe diozue azken
gutunean eta gezurra da. Hain justu, ho-
rrek atzeratu du hainbeste plan oroko-
rraren onarpena. EAJ alderdia Orioko
Udal gobernuan zegoen bitartean hiri-
gintza planari beharrezko dokumen-
tuak atxiki ez zitzaizkiolako. Txapuza
horrek eragin du oriotar guztion dirua
abokatuetan gastatu beharra. 

Hiru. Jolas eremuak eta oinezkoen-
tzako espazioak eraiki omen dira Mun-
ton. Ez zen ordea zuen lehen aukera.
Costaseko legeak behartu zaituzte ho-
rretara; hori da egia osoa. Bestela hon-
dartzako itxura izango zuen Muntok:
biztanleria dentsitate baxuko etxeak,
garestiak eta erresidentzialak. 

Lau: kontatzen ez den horretan dago
beharbada gezurrik handiena, eta min-
garriena. 2011. urteko maiatzean sinatu
zen Orioko Udala ekonomikoki lotzen
duen hitzarmen bat; aurreko EAJ alder-
diko alkateak sinatua. Alkatetza utzi au-
rreko sinadura izan zen, korrika eta pre-
saka egindako maniobra; Munton dau-
den garaje batzuen salmentari buruzko
hitzarmena; partzialki gauzatutakoa eta
erabat lotutakoa. Hori da jaso dugun he-
rentzia. Hitzarmena ez betetzeak ondo-
rio ekonomikoa izango luke, Plan Oro-
korra bertan behera uzteak izango luke-
en bezala. Barrena behar du gero
gobernua osatzeko gehiengorik lortzen
ez zuela ikusita inbestidura aurreko
egunetan hitzarmena sinatzeko, Orioko
herria baldintzatuz. Eta horren garape-
naz hurrengo gobernuari kontuak eska-
tzera dator EAJ. 

Berriro diogu: Munto plana ez da gure
proiektua. Guk ez genuen Eroski honek
duen azalero gune komertzialik bultza-
tuko. Baina Orioko Udalera sartu gine-
nean jendea bizi zen Muntoko eraikine-
tan eta planaren gauzatzea lotzen zuten
hitzarmenak sinatuta zituen aurreko
udal gobernuak. Eskuak lotuta, eta hori
hausteak ekonomikoki hankaz gora
utziko luke gure herria. 

Bost. Azkena. Espediente honi buruz
herria informatzeko arazorik ez dute,
beren modura, gezurrekin noski. Baina
beste zenbait erantzukizunen aurrean
oraindik ez dute ezer esan. Tartean bada
bat bitxia: 2013. urtean 215.000 euroko

21. orrialdean jarraitzen du
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Euskararen erabilera jaitsi egin da
kale neurketaren emaitzen arabera

Euskararen erabileraren aurtengo kale
neurketa maiatzaren 15etik 19ra egin zu-
ten Orioko bi gaztek Udalarentzat. Guz-
tira, 3.997 herritarren hizkuntz jarduna
neurtu zuten asteazkenetik igandera bi-
tartean egunero egiten diren hainbat
ekintzatan: erosketak egiten, parkean,
tabernan… Lagina hain zabala izanda,
emaitzak fidagarritasun handikoak dira;
errore-marjina, berriz, oso txikia.

Emaitza nagusiak honakoak izan dira:
haurren % 88,50ek egiten du euskaraz;
gazteen artean ere erabilera-maila ber-
dintsua da: % 88,55ekoa; helduek %
55,87 egiten dute euskaraz eta zaharrek,
bukatzeko, % 69,59.

Guztira, Orioko adin-talde denak kon-
tuan hartuta, euskararen erabilera-mai-
la % 66,37koa da. Orain dela bi urte baino
7 puntu gutxiago. Nabarmentzekoa da
azken urteotan Oriora kanpoko jende
asko etorri dela eta, asko euskaldunak
izan arren, horrek eragin du euskaldu-
nen dentsitatea pixka bat jaistea.

Orioko Udaleko euskara teknikari Ja-
bier Zabaletaren ustez, helduen arteko
erabilerari dagozkion datu kaxkar horien
atzean dagoena, batez ere, honako hau
da: kontzientzia linguistiko ahula dauka-
gula euskaldunok eta erraz egiten dugula
gaztelaniaz gure artean ere.

Euskara Zerbitzuak  duela hogeita
bost urtetatik hona neurtzen du euska-
raren erabilera  herriko kaleetan. Urtero
egiten zen neurketa hasieran, baina  bi
urtez behin egitera pasatu da azken ha-
mabost urteotan. Neurketa beti maia-
tzean egiten da, garai eta ordu berdine-
tan, datuak elkarren artean konparaga-
rriak izateko.

Neurketa egiterakoan, kalean dabilen
jende guztiaren jarduna hartzen da kon-
tutan: zein ari den euskaraz, zein gaztela-
niaz edo beste hizkuntzaren batean, zein
den beren sexua, zein adin taldetan sar-
tzen diren eta bestelako informazioa.

Euskaraz bizi-bizi
Euskararen kontzientziazioan eragin
nahian, Orioko Udalak Euskaraz bizi-
bizi kanpaina jarri zuen martxan duela
hilabete batzuk. Horren barruan sartu
dituzte, besteak beste,  euskaraz bizi nahi
duten elkarte eta norbanakoei zuzendu-
tako tailerrak eta umorezko bakarrizke-
tak. Tailerretan 30 inguru lagun izan zi-
ren eta umoreko bakarrizketa entzutera
100 inguru lagun gerturatu ziren Kultur
Etxera.

Tailerretan zein fokotan egin behar
den indarra jakin nahi izan du Orioko
Udalak eta zein gunetan egin behar den
lan. 

Jabier Zabaletaren arabera, azken ha-
markadetan ahalegin handia egin dugu
euskaldunok lehen gaztelaniak okupa-
tzen zituen hainbat eremu formaletan
euskara zabaltzeko: eskoletan, adminis-
trazioan, komunikabideetan… Baina,
azken urteotan, ustekabean, Orion euska-
rarenak ziren espazioak utzi dizkiogu
gaztelaniari, eta, ondorioz, gaztelania ere
normaltzen ari da gurean, gaineratu du
euskara teknikariak.

Kale neurketa egiteko garaian eguneroko jardunean entzuten dituzte herritarrak. kArkArA

Bi urtetik behin egiten da euskararen kale neurketa Orion. aurten egin den neurketak datu kezkagarriak
erakutsi ditu: batez-beste duela bi urte baino zazpi puntu gutxiago hitz egiten da euskaraz Orion

3.997 herritarren hizkuntz
jarduna neurtu zuten
asteazkenetik igandera
bitartean egunero egiten diren
hainbat jardunetan

Hogeita hamabi
lagun Salatxon
jON AGIRRESAROBE

eUSKara ZinegOtZia

K
ale neurketaren emaitzak garbi
asko erakutsi du: haur eta gazteen

euskara erabilera datua zoragarria
den bezala, helduen erdiak  egiten du
euskaraz gure herrian, gaztelaniaz be-
zainbeste ia. Horiek guztiak ez dira
euskaraz ez dakiten herriratu berriak,
euskaraz dakien herritar askok ere ez
du erabiltzen. Dinamika hori hauste-
ko eta oriotarren hizkuntza kontzien-
tzian eragiteko sortu genuen Euska-

raz bizi-bizikanpaina. Eta lehen pau-
soa azken bi asteazkenetan Salatxo
aretoan egin dugun topagunea izan da.
Lehen saioan 32 oriotar bildu ginen.
Egoeraren diagnosia osatu eta eragin
eremuak identifikatu genituen denon
artean. Bada zer egina. 
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LABUR

Lanak
Plaza berria abeslari kalean
Aurreko astean hasi zituzten, Antilla jate-

txearen pareko eremua plaza bihurtzeko

lanak Abeslari kalean. Horretarako Igez

S.L. –Ustar– enpresa kontratatu du Orioko

Udalak eta 17.000 euro gastatu ditu. Le-

hen bizikletak eta motoak uzteko tokia

zena espaloiarekin berdindu eta eserle-

kuak jarri dituzte. Hemendik aurrera  an-

bulatorio ondoan izango dute motoak uz-

teko tokia motorzaleek.

Belar txarren aurkak tratamendua
Ekainaren 4an hasita, belar txarrak ken-

tzeko herbiziden tratamendua ematen

ari da Udala herriko hainbat tokitan; batez

ere espaloi eta zokoetan hazten diren be-

larren kontra. Abaromendi eta hondartza

inguruan hasi ziren tratamenduarekin

eta, ondoren, kaskoan eman zuten, behar

den tokietan. Dike ingurua eta Anibarko

Portua izango dira tratamendua aplikatu-

ko duten azken tokiak. Udaletik jakinarazi

dutenez, erabiliko den herbizida ez da

kaltegarria txakurrentzat; baina, hala ere,

kartelak jarriko dituzte abisuekin. Lanak

10 egunetarako bukatzea aurreikusi dute.

Kultura
‘Coral Briançó’ren kontzertua
Larunbaterako, ekainaren 8rako, kon-

tzertu berezia antolatu dute Salatxo abes-

batzak eta Orioko Udalak. Emanaldia Sant

Celoniko –Bartzelona– Coral Briançó ko-

ruarena izango da, iluntzeko 19:00etan

izango da, Orioko elizan. Kataluniako ko-

ruak 15 abesti eskainiko ditu, horien arte-

an Kataluniako abesti herrikoiak: Rossin-

yol, Cançó de la sabatera, Senyor Sant Jor-

di, Ton Pare no té nas, eta L’oreneta de

Queralt. Kontzertuaren bukaeran, Coral

Briançó-k eta Salatxok elkarrekin kanta-

tuko dute.

Munduko zapaten erakusketa ikusgai
Arkupeko establezimenduetan

Aurretik ere Kultur Etxean erakusketa
egin bazuten ere, munduko zapaten his-
toriari buruzko bilduma kalera atera
dute orain Arkupe elkarteko dendariek.

Hala, beren erakusleihoak hango eta
hemengo zapatekin apainduko dituzte
datorren ekainaren 30a arte. Ezagutzen
diren zapata zaharrenetatik hasi eta gaur
egungoak arte ikusteko aukera izango da
bertan.

Hainbat tokitako oinetakoak ikusteko
aukera izango da Arkupekoen erakus-
leiho, denda eta tabernetan: Egipto, Isra-
el, antzinako Erroma, Grezia zaharra,
Turkia, Pakistan, India, Japonia, Txina,
Ingalaterra, Ipar Amerika, Hego Ameri-
ka, Afrika, Europa…

Modelo guztiak benetako eskalan egin
dituzte, gehienak mâché paperarekin.
Guztira 80 inguru zapata mota ikusteko
aukera izango da herriko 47 saltokitan.

Altxorraren bila eskola umeekin
Zapata erakusketari zentzu ludikoa eta
didaktikoa eman nahian, Orioko Herri
Ikastolako zuzendariak, Zigor Saizarrek,
jolas bat prestatu die Arkupeko denda-
riei. 

Erakusleihoz erakusleiho eta dendaz
denda joateko, altxorraren bilaren an-
tzeko jolas modukoa  proposatu die Sai-
zarrek Arkupekoei. 

Hala, zapaten ezaugarriak, historia eta
dendaren berezitasunak kontuan hartu-
ta, erakusleihoen inguruko  pistak sortu
ditu Ikastolako zuzendariak.

Horrez gainera, beste herrietako ikas-
tetxeak gonbidatuko dituzte Oriora eto-
rri eta jolas horretan parte hartu deza-
ten.Zapatak eta haren gaineko informazioa jarri dute erakusleihoetan. kArkArA

ekainaren 1ean jarri zituzten zapatak jendaurrean eta hilaren 30era
arte iraungo du  zapaten historia azaltzeko egin duten  erakusketak.
guztira 80 zapata mota ikusi ahal izango da
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Azken
zertzeladak
baino ez
dira falta
San Pedro
festetarako

Segituan iritsiko da ekainaren 28a eta di-
da batean izango dira sanpedroak Orion.
Festetako egitaraua ekainaren 21eko
KArKArAn kaleratuko dugun arren, ia
guztia lotuta dauka festa batzordeak.

Bezperako deiadarrean euskaldun be-
rriak omenduko ditu Orioko Udalak.
Euskaraz bizi-bizi kanpainaren barruko
ekintza bat gehiago izango da hori. Segi-
dan herri afaria izango da. 

San Pedro eguna ekitaldiz josita izan-
go da. Goizean Candás –Asturias– herri-
ko musika bandako 80 musikariek kon-
tzertua emango dute plazan. Iaz, abuz-
tuan, Orion kontzertua eman nahi zutela
esanaz etorri zitzaizkigun. Zorte galanta
izan dugu halako maila duen bandak
Orion jotzeko eskatu izanagatik, esan
digu Agirresarobek. Arratsaldez trikiti-
lari txapelketa, Euskadiko giza-proba
txapelketako finalerdia eta sagardo eta
txakolin dastaketa izango dira. Baita
haurren danborrada ere.

Hilaren 30ean Aniztasunaren Jaia
izango da eta uztailaren 1ean umeena.

Aurten ere trikitilari txapelketa, haurren danborrada eta aniztasunaren jaia izango dira. kArkArA

Hiru bilera egin ditu festa
batzordeak aurtengo
sanpedroak antolatzeko.
Oraindik ordutegi batzuk eta
ekintza batzuk zehazteke
badaude ere, ia guztia prest dago
jai-giroan murgiltzeko

ZENBAKIA

30.000
Euro. Festak asteburuan izango direnez, in-

dar berezia egin du festa batzordeak sanpe-

dro erakargarriak egiteko. Sanpedroetarako

aurrekontua 30.000 eurokoa izango da eta

ekintzaz bete-betetako festak egiten erabili

dute dirua. Lau festa egun izango ditugu

oriotarrok.
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“Orain arte bezala denek
joka dezaten saiatzeko
eskatu nahi diet berriei”

IRATI AGIRREAZALdEGI

Mendibeltzen nork ez du ikusi Makatza
harmailetatik etxeko jokalariak anima-
tuz Imanol Urkizuk taldearentzat pro-
pio egindako abestiak lagunduta? Hori
izan da 15 urtean asteburu gehienetako
bere plana eta ardura Orioko Futbol Tal-
deko presidente izan den heinean. Orain
ere joango da futbol zelaira, baina lasaia-
go, zuzendaritza utzita.
Nola hasi zinen Orioko Futbol Taldean?

Futbol zalea beti izan naiz eta zelai zaha-
rrean Erregionaleko partidak ikusteko
ordaindu behar zenean, inguru guztia
toldoekin ixten laguntzen nuen. Behin

Jesus Antonio Makazaga Makatza
Orioko Futbol Taldeko presidentea

Atorrak galdetu zigun ea zuzendaritza
hartuko genukeen. Afari baten bueltan
hitz egin eta baiezkoa emanez atera gi-
nen asko pentsatu gabe.

Gure lan handiena urte hasieran jen-
dea bilatu eta martxan jartzea izan da .
Gainontzean asteburuetako partidak,
tabernako txandak… antolatzea. Gero
etxeko partida denetara etortzen saia-
tzen naiz, talde bakarra jarraituz gero ez
litzateke-eta bidezkoa. 

Hasieran hiru talde ziren eta pixkana-
ka hazten joan da taldea. Ume mordoa
dago futbol-eskolan; federatuetan, be-
rriz, infantilak, futbol  zortziko infanti-
lak, kadete neskak eta mutilak, jubeni-

len  bi talde eta erregional mailako muti-
lak.  Talde bakoitzak entrenatzailea eta
ordezkaria behar ditu eta horiek lortzea
da askotan zailena. Orion inork ez du ko-
bratzen eta borondatez etorriko den
jendea ekartzea zaila da; baina guk eran-
tzun ona jaso dugu. 
Taldeari hainbeste urtean gauza asko

eman diozu, baina eskatu ere bai, ezta?

Jokalariei beti eskatu diet serio etortze-
ko,taldearen izenak errespetua merezi
duelako eta ezin delako beste zelaietara
joan eta fama txarra jasotzen ibili. Kiro-
lean ahalik eta ondoen entrenatzen eta
lanik onena egiten saiatzen gara eta gau-
zak ondo atera ezean izan dadila besteak
gehiago izan direlako, ez aste guztian en-
trenamenduetara huts egin delako.
Esan izan didate entrenatzaile eta joka-
lariek kobratzen ez badute ez nagoela
ezer eskatzeko, baina gu ere ezer jaso
gabe gabiltza eta gustatzen zaiolako
etortzea erabaki  duenak hartu du ardu-
ra; betetzea dagokio.  
Herrietako klubek lehiari garrantzia

kendu eta pertsonei eman behar dietela

zioen futbolari batek. Hala uste al duzu?

Taldea herritarrentzat zabaldu dugu
beti. Urteren batean preferente mailara
igo eta entrenatzaileak eskatuta kanpo-
tik pare bat ekarri genituen maila man-
tentzeko asmoz, baina sekula ez dut nahi
izan taldea kanpotarrez betetzea. Kan-
poko bat edo beste egon da beti, baina
bila joanda baino beren kabuz etorrita. 
Inguruko klubetan ere hala izaten da?

Batzuek baliabide gehiago dituzte eta
entrenatzaileek ez ezik jokalariek ere

kArkArA

Orioko Futbol Taldeko presidente kargua lagatzeko erabakia
hartu du J.A. Makazaga Makatzak hamabost urtez Orioko Futbol
Taldearen gidari izan ondoren. Zuzendaritza batzorde osoa
joango da berekin eta aurki hasiko da lanean berria.
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zertxobait kobratzen dute. Hemen
eman diegu inoiz afaria hiru partidatik
bi irabaziz gero, baina giroa sortzeko.
Urte hauetan futbol zelaiaren aldake-

tak sortu al dizu buruhauste gehien?

Sorpresa hartu genuen, futbol zelaia txi-
kitzeko obrak egiten hasi baino astebete
lehenago jakin baikenuen. Zelaia kendu
eta gero berria egiteko asmoa zuten; be-
rria egin arte zaharra ez kentzeko eskatu
genuen guk. Hura kendu eta  auskalo zer
gertatuko litzatekeen berria egin arte!
Horren harira egin genituen manifesta-
zioak, plazan entrenatu...

Gero amore eman genuen guk eta bai-
ta Udalak ere, futbol zelaia txikituz haiek
lanean jarraitu ahal izateko. Bitartean
realekoekin hitz egin eta Zubietan egi-
ten genituen entrenamendu eta parti-
dak; baina horrela ibiltzerik ez zegoenez
zelai txiki bat prestatu eta han ibili ginen
harik eta orain dela zazpi urte Mendi-
beltz ireki arte.  

Haserreak haserre futbol zelai berria
egiteko aintzat hartu gintuzten, planoak
erakutsi eta gure eskari batzuk onartuz;
esaterako, zelaiaren malda , zelai azpian
lokalak banatzerakoan  bulegoa eta bil-
tegia batean jarri eta gimnasioa egitea.
Ez genuen lortu harmailak beste aldean
jartzea kostako legea zela-eta.
Herri erdigunean egonik jende gehiago

etortzen al da?

Lehengo futbol zelaiaren buelta guztian
jende asko egoten zen eta orain ere har-
mailetan jendea elkartzen da. Arrauna
izan da beti indartsuena eta ni ere arrau-
nean jarduna naiz, baina futbolak ere
erakartzen du jendea. Udal ordezkariak
dira etortzen ez direnak eta lehen zu-
zendaritzan ibilitakoak eta jokalari izan-
dakoak ere gutxi. 
Futbol zelaia sofbolekoekin eta Getaria-

koekin partekatzen duzue.

Ondo moldatzen gara eta arazo txikiren
bat sortu bada ere konpondu dugu.
Orain dela gutxi sofbolekoek asteburu
guztian Espainiako txapelketa zuten;
realekoekin hitz egin eta Zubietara joan
ginen gu. Ketakoek, berriz, onartua dute
haiek kanpokoak direla eta entrena-
menduak azken orduan egiten dituzte.
Entrenatzaile guztiek nahi lukete den-
bora gehiago eta zelai guztia erabiltzeko
aukera, baina ordutegiak egoki antolatu
behar direnez, ezin da.
Zergatik erabaki duzu uztea?

Etxekoek eta ingurukoek lan asko egin
izan dute taldearengatik eta asteburue-
tako beren lanaren ondoren futbol zelai-
ra etorri beharrarekin pixka bat nekatu-
ta txanda bila hasi beharko nuela esan
zidaten. Nik argi neukan ordezko inor ez
bazen ez nuela utziko. Orain zuzendari-
tza hartzekoak diren horiek eskola fut-

boleko umeekin hasi ziren; guraso ba-
tzuk futbolean ibilitakoak dira, eta en-
trenatzaile titulua duenik ere bada. Iaz
atzera egin zuten arren, aurten proposa-
menari baiezko erantzuna eman diote.
Beste batzuei ere galdetu diet, baina
inork ez dit baietzik eman, beraz, azken
uneko ezustekorik ezean taldearen zu-
zendaritza horien esku utziko dut. 

Lortutako emaitzekin gustura al zaude?

Egindakoarekin lasai eta gustura joango
naiz. Uste dut  nahiko txukun egin dugu-
la lan eta hurrengoek aurreneko urtean
beharbada gauza asko ez dute aldatuko,
baina aurrerantzean bai. Aldaketa eto-
rriko da, batik bat krisiaren eraginez. Le-
hen nola edo hala dirua biltzen genuen
fitxak ordaintzeko, aurrera eta atzera
ibiltzeko, jokalariei noizean behin baz-
kari-afariren bat emateko… Hemendik
aurrera diru-laguntzak lortzea zailagoa
izango da. Futbola, baloi baten atzetik 22
lagun ibiltzea dela eta merkea izan behar
duela uste du askok, baina fitxak, arro-
pak, bidaiak, arbitroak…gastu asko dau-
de. Baina era berean inbertsioa ere bada
gazteak zerbaiti lotuta eduki eta osasun-
tsu hazteko.
Berrientzako gomendiorik ba al duzu?

Orain arte bezala sofbolekoekin eta Ke-
takoekin harreman onak izateko. Nik es-
katu izan dut denek jokatzeko, aldake-
tak eginez, ez beti irabazi behar dugu
pentsatuz; denboraldia 20 lagunek hasiz
gero,  gutxienez 18k bukatu zezatela, ez
12k jokatu eta gainontzekoek aspertuta
taldea utzi. Helburu horiek mantendu
ditugu eta jarraituko dutela uste dut. Bi
zati daude zuzendaritzan: kudeaketa eta
kirol arloa. Nik, orain arte, Jaime Cola-
doren laguntza izan dut kirol arloan fut-
bolean jende asko ezagutzen duelako eta
zuzendaritza berrian horretan arituko
dela uste dut. Gogoz ikusten ditut eta ho-
rrek konfiantza eman dit; lasai noa.
Jarraituko al duzu partidak ikusten?

Bai, gustura etortzen naiz. Zuzendari
izan naizenean etxeko ia partida guztiak
ikusi ditut. Orain beharbada errazago
huts egingo dudan arren, askotara eto-
rriko naiz, nahiz eta beste plan batzuk
egiteko erraztasun gehiago izan.

“Futbolean gastu asko daude,
baina era berean inbertsioa
ere bada gazteak zerbaiti
lotuta eduki eta osasuntsu
hazteko”

“Haserreak haserre futbol zelai
berria egiteko aintzat hartu
gintuzten, planoakerakutsi eta
gure eskari batzuk onartuz”

LABUR

Futbola
Kadete neskak mailaz igo dira
Denboraldiaren bukaeran irrist egin ba-

zuten ere, azkenean beren helburua lor-

tu dute Orioko Futbol Taldeko kadete

neskek: mailaz igotzea. Joseba Mantero-

la Baxerrik zuzendu du taldea, eta azken

jardunaldian Lagun Onak talde azpeitia-

rrak ez irabaztea eta oriotarrek irabaz-

tea behar zuten mailaz igotzeko. Etxean

jokatu zuen Orioko taldeak eta 5-0 iraba-

zi zuen. Partida bukatuta, Azpeititik al-

biste ona iritsi zen, han berdindu egin

baitzuten Lagun Onakek eta Lazkaok.

Gauzak horrela, datorren urtean Oho-

rezko Mailan arituko dira Orioko Futbol

Taldeko kadete neskak. Taldea osatzeko

nahian, bilera jarri dute ekainaren 8an,

larunbatarekin, goizeko 12:00etan, Men-

dibeltz zelaian, Orio, Aia eta inguruko

neskentzat, adin mugarik gabe.

Sofbola
20. urteurreneko txapelketa
Aurten 20 urte betetzen ditu Orioko

Bate Bizkorrak taldeak. Hori dela eta txa-

pelketa bat antolatzen ari dira datozen

sanpedroetan jokatzeko. Bertan jokalari

ohiek jokatzeko nahia azaldu dute OBB-

ko arduradunek, eta, horretarako, ostira-

lero elkartuko dira, arratsaldeko

18:00etan, Mendibeltzen. Bestetik azken

bi jardunaldietan emaitza txarrak izan

ditu OBBko lehen taldeak. Antorcha tal-

de Valentziarraren aurkako bi partidak

galdu zituzten etxean eta sailkapenean

berdinduta joan ziren Sant Boira –Bar-

tzelona–. Han ere bi partidak galdu eta

sailkapeneko lehen postua kataluniarra-

ren mesedetan galdu zuten oriotarrek.

Hortaz, ez dute  liga erregularra irabaz-

terik lortu.

Saskibaloia
Lan ona Espainiako Txapelketan
Guadalajaran izan da ZASTen kadete

nesken lehenengo taldea Espainiako

Txapelketa jokatzen maiatzaren 26tik

29ra. Taldean hiru oriotar izan dira talde-

an: Teresa Argibe, Sara Iparragirre eta

Nora Rodriguez. Lehenengo partida gal-

du egin zuten Ponce Valladolideko tal-

dearen aurka. Baina multzoko beste bi

norgehiagokak irabaztea lortu zuten Lo-

groñoko Clavijo eta Iruñeko Lagunaken

kontra. Final zortzirenetan, berriz, Ri-

vas –finaleraino iritsi zen– izan zuten

aurkari. Ezin izan zuten kanporaketa ira-

bazi baina txapelketa ona eginda itzuli

dira etxera ZASTeko neskak.
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Aiako berri

Erlojuaren
aurkako
bizikleta
lasterketa
ekainaren
21ean 

Iaz Gipuzkoako 18. Klasika hartu zuten
Aiako errepideek eta herriguneak. Aur-
ten, berriz, duela bi urte bezala, Gipuzko-
ako Itzuliari hasiera emango zaio gure-
an. Ekainaren 21ean izango da proba, os-
tiralarekin, arratsaldeko 18:30ean
hasita.Lehenengo lehenengotik azkene-
koraino, banan-bana irtengo dira txi-
rrindulariak, 30 segundoro.

Probak trafikoan aldaketak eragingo
ditu herrian. Horrela, Arginmuñotik ha-
sita herrigunea erabat itxita egongo da
arratsaldeko 17:30etik 20:30ak bitarte-
an. Armendi-Gainetik Andazarrate al-
dera edo Zarautza joan nahi dutenentzat
ez da arazorik izango. Udalak herritarrei
eskatzen die, herri barrura sartu edota
atera nahi izanez gero ordutegia erres-
petatzeko; edo, bestela, herriko sarreran
uzteko kotxea. Horrez gainera, herrigu-
neko aparkaleku nagusia ere ez da erabil-
garri izango 15:00etatik aurrera, eta, on-
dorioz ezingo da autorik utzi bertan.

Txirrindulari probek jendea erakartzen dute errepide bazterrera Aian ere. kArkArA

Jubenilek egiten duten
gipuzkoako itzuliko
lehendabiziko etapa izango da
aian. ibilbide gorabeheratsua
izango dute, 2011n izan
zutenaren antzekoa: kalbariotan
hasi eta plazan bukatu

ZENBAKIA

2.530
Metro. Hori da txirrindulariek egin beharre-

ko distantzia. kalbariotan hasi, Arginmuño-

rarte joan, buelta hartu eta Lardizabal esko-

lara. Handik eskuineko bidea hartu eta Ar-

mendi-Gain ingurura joango dira; bertatik

Benta Berriraino jaitsi eta plazan bukatzen.
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LABUR

Kirola
Gipuzkoako giza proba txapelketa
Datorren ekainaren 9an, igandearekin,

Gipuzkoako taldekako giza proba txapel-

ketako lehenengo kanporaketa jokatuko

da probalekuan. Gipuzkoako Herri Kirol

Elkarteak antolatu du proba Aiako Idi Pro-

bak Elkartearen laguntzarekin. Arratsal-

deko 18:00etan hasiko da dema eta 20

minutuko txandak egingo dituzte 950 ki-

loko harriari tiraka. Aitzondo, Zizurkil eta

Urretxu izango dira nor baino nor.

17. Zarautz-Aia herri krosa
Aiako kirol elkarteak antolatuta,ekaina-

ren 9an jokatuko da Zarautz-Aia herri kro-

sa. 11:30ean Zarauzko San Frantzisko ka-

learen eta Kale Nagusiaren artean abiatu-

ta 11,315 kilometro ditu ibilbideak Aiako

plazara iritsi arte. Aldez aurretik izena

eman daiteke herrikrossa.com orrialdean

4 euro ordainduta edo, bestela, egunean

bertan, irteera tokian 10 euro ordainduta.

Goizeko 11:30ean Aian bertan kros txikia

egingo dute eta parte hartu nahi dutenek

egunean bertan eman beharko dute ize-

na. Probako errekorra Martin Fizena da:

36 minutu eta 30 segundo.

Trafikoa
Bidea moztuta triatloia dela-eta
Datorren larunbatean, ekainaren 8an,

errepide mozketak izango dira Zarauzko

triatloia dela-eta. Horren aurrean, propo-

satutako saihesbideak erabiltzea eska-

tzen dute antolatzaileek.  Zarauztik Oriora

joateko: A-8 autopistatik –Aritzetako gu-

nean norabide aldaketa eginez– . Aiatik

Oriora edo Zarautzera joateko: GI-2631

errepidetik Orioko gainera –Laurgaindik

barrena– . Bukatzeko, Andatzatik edo

Santiotik Oriora edo Zarautza joateko Aia-

ra igo eta hortik Orioko gainera jaitsi. Lo-

katetik barrena ere joan ahal izango da.

Erromeria zaleen eguna izango da
ekainaren 9an Aristerrazuko plazan

Ekainaren 9an, erromerien ohiturari ja-
rraituz igandearekin, festa berezia anto-
latu du Andatzako Erromeria Elkarteak.
Egingo duten festa berezian erromeria
zaleak omenduko dituzte eta horretara-
ko egun guztiko programa osatu dute.

Eguerdirako jarri dute hitzordua An-
datza auzoan bertan, Aristerrazuko pla-
zan, 12:00ak eta 12:30ak bitartean.

Elkartu eta 14:00ak aldera bazkari he-
rrikoia egingo dute Andatzako pilotale-
kuan. Dagoeneko ez dago txartelik sal-
gai; izan ere horretarako azken eguna
ekainaren 4a izan zen. Bazkalondoan,
17:00etan erromeria zaleen omeneko
ekitaldia egingo dute frontoian bertan.

Bukatzeko, erromeria erraldoia egin-
go dute ekitaldiaren atzetik. 

Erromeria erraldoia
Guztira 21 bikote eta taldek joko dituzte
trikiti doinuak Aristerrazun. Tartean
izango dira Tapia eta Leturia, Imuntzo
eta Beloki, Elizagoien ahizpak, Izer eta
Alabier, Elustondo anai-arrebak, Kupela
Taldea eta Bide Batez taldea.Astero jende asko gerturatzen da Aristerrazura hankak astintzera. kArkArA

Herri bazkaria, omenaldia eta erromeria izango dira jaiaren
osagaiak. trikiti doinuak gustuko dituztenentzat 21 bikote eta talde
izango dira aristerrazuko eszenatokian musika jotzen 
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Kapitalismoak ez du bihotzik

M
aiatzaren 28an dilin-
dilin-dilin telefonoak,
nor izango eta Eli kul-
tur etxetik: KArKArA-
ren hurrengo alerako

Aiako leihoaatala betetzea zuri dagoki-
zu. Bueno, bueno, Eliren  eskaria agin-
dua da niretzat.

Zertaz idatzi  buruari bueltaka nenbi-
lela, maiatzak 30 greba eguna, konputa-
gailuaren aurrean jarri eta … belarria
irratian; grebaren jarraipenari buruzko
datuak, sindikatuen arabera: langileen
% 40 inguruak egin du greba; Eusko
Jaurlaritzaren arabera % 20 eskasak;
Confebasketik Bizkaia eta Araban  %
10etik beherakoa izan dela. Non dago
egia? Gezurra eta datuen manipulazioa
paisaiaren parte bezala onartzen ditugu.

pikutara doaz azken bi gizalditan pixka-
na irabazitako langilearen eskubideak?
Langileek inoiz borrokarik egin izan ez
balute lortuko al ziren eskubide horiek?  

General electriceko zuzendari exeku-
tiboak oso garbi adierazi du: Lehiako-
rrak izan nahi badugu limoiei zuku guz-
tia atera behar zaie. Baina bera ez dago
zukua atera beharreko limoien artean! 

Nola lortu ziren langileriaren lorpen
sozial gehienak? Por el bien del imperio
liburuaren egile Josep Fontana historia-
lariak dioenez, klase dominatzailea  he-
rriaren nahigabe orokor batek ezarritako
sistema arriskuan jarri zezakeen iraul-
tza baten  beldur zelako. Egun bankariek
beldurra galdu diote iraultza baten mea-
txuari eta beren taldearen aberastea sus-
tatu dute pobrezia globala eraginez.

Dena den, norbaitek esan bezala, nor-
mala da  aurreko greban baina lanuzte
txikiagoa izatea, langabezian jende
gehiago dagoen heinean, greba egingo
duen langile gutxiago dago-eta; mate-
matikak ez du hutsik egiten. Martxa ho-
netan aurki ez da grebarik egingo langile
gehienak langabezian egongo direlako.  

KArKArAren aurreko zenbakian idatzi
dutenez 95 langabe daude Aian. Uaauu!
Herri txiki honetarako asko dirudi!

Zer gertatzen ari zaigu? Zergatik esa-
ten digute greba  egiteak ez duela ezerta-
rako balio? Zergatik lau  urte eskasean

Aiako leihoa Joxean Manterola Zatain

Zergatik esaten digute
greba egiteak ez duela
ezertarako balio?

goitik hasita: Maddi alkain, imanol arruti, aimar aramberri, Manes
albeniz, ibai arruti, itziar Zabala, ane arruti eta Joanes Zendoia. Be-
hean: Mikel Lertxundi, ainara Uzkudun, Uxue izeta, idoia Fernan-
dez, June azpiroz, Olaia, Julen eta ainitze iruretagoiena, eider go-
rriti, Josu Urruzola eta Joane aiertza.

Txokoak eta jendea
Lehen jaunartzea eta

komunio handia
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O
rio eta Saint Ciersen arteko se-
nidetza aprobetxatuz, Borde-
leko ardoaren azokaren bi edi-
zio antolatu zituen Udalak gu-

rean: 2002an –ekainaren 1ean eta 2an–
izan zen aurrenekoa;  2003an –maiatza-
ren 31n eta ekainaren 1ean–bigarrena
eta azkena.

Blaye bailarako 17 bodegazale izan zi-
ren estreinako azokan; ardo beltza eta
zuria edan zituzten bertaratuek orduan.
Arrakastatsua izan zen eta lehen eguna
bukatzerako apenas geratu zitzaien ge-
nerorik.

Apalxeagoa izan zen bigarren azoka.
Bordeleko 20 ardogile etorri baziren ere,
jende gutxixeago hurbildu zen azokara
eta mila edalontzi inguru saldu zi-
ren –1.300 bat izan ziren aurrekoan–.
Iñaki Perurena, Martin Berasategi, Jose
Luis Astiazaran eta Mirari Arruabarre-
na izendatu zituzten ardoaren kofradia-
ko kide berri.

[ ARGAZKIA ETA INFORMAZIOA: ARTxIbOA ]

karkara
Txoko honetan erakusteko moduko

argazki zaharren bat baldin badaukazu,

ekarri kArkArAra eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk ekarritakoa dela

jarrita.

BORdELEKO ARdOAREN

AZOKA  EGIN ZENEKOA
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“Niretzat
kantua beti
izan da dirua
baino hobea”
Manuel Urkizu
Herri-kantaria

TESTUA: I. AGIRREAZALdEGI

ARGAZKIAK: KARKARA ETA  URKIZU-

LERTxUNdI fAmILIA

Kantari hartu gaitu Manuelek Goiko Ka-
len, berak egindako altzariz apaindutako
egongelan. Kantuan emandako orduak
laburtzea ez da erraza, baina abesti eta
aho soinuarekin jotako kantuen artean
kontatu dizkigu bere gorabeherak.

Urte askoan ibili zara kantuan. Nolatan

hasi zinen?

Txikitatik abestu izan dut; berezkoa du-
dala esango nuke. Etxean ere beti izan da
kanturako zaletasuna eta guri hala
transmititu ziguten. Debozioak eta nire
emozioak eraman nau kantura ni. 

Kulturak eta kantuak bizimodua ez
baina bizia ematen digu. Ez genuen di-
rurik irabazten, baina horrelaxe bizi gi-

nen. Niretzat kantua beti izan da dirua
baino hobea.

Edozein unetan irratia entzutearekin
batera kantuan aritzen naiz, esaterako,
Luis Marianoren Ezin ahaztukantua.
Etxean, irratitik entzunda ez bazen, nor-
bait  kantuan hasiz gero besteok jarraitu
egiten genion. Seme-alabei  ere beti esa-
ten nien kantuari edo musikari lotutako
zerbait ikasi behar zutela.

Oriotar askok entzun du Manuel Urkizu herriko ekitaldietan kantari. garai
batean arotzerian abestutako kantuak gogoan, ahotsa zizelkatu eta doinuz
jantzi ditu urte luzeetan areto, jatetxe, kale… Oinak dantzari ere ibili zituen garai
batean eta mingaina dantzan jarri du herritarrei bere kontuen berri emanez.
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Nola ikasi duzu musika?

Musika ikasketa berezirik ez dut egin.
Baina, Patxi Danbolinekin  notak irakur-
tzen-eta ikasia naiz, solfeo pixka bat la-
guntzeko. Berez belarriz ikasi dut, en-
tzun ahala gogoan hartu eta gero nik
abestuz edo tresnarekin joz.

Nik ez dut esango musikan fenome-
noa izan naizenik. Zaletasuna beti izan
dut eta besteekin batera genekiena ira-
kasten ahalegindu ginen. 
Etxean jaso  eta gero herriko beste hain-

bat txokotan abestu izan duzu. Non?

Elizan askotan aritu izan naiz. Umetan,
Azurza organo jotzailea  zela, eta gerora
ere bai, meza nagusietan. 

Hileta elizkizunetan, berriz, bi edo
hiru lagun izaten ginen, eta jai  arratsal-
dean, gu bazkaritan kanpoan baginen,
etorri egin behar izaten genuen elizan
abestera. Batzuetan bakarrik kantatzea
ere tokatzen zitzaigun. Baina gutxi gi-
nen, besteek ez zuten-eta ikasten.

Elizan soloak egiten nituen. Benito
Lertxundi gaztea zen eta zaletasuna ba-
zuenez esaten nion nirekin ikasteko,
gero txanda hartzeko. Igandetako meza-
tara Imanol semea ere etorri izan zen ni-
rekin kantura tiplea zenean.  

Parrokiako abesbatzan beti kantatu
izan dut; meza nagusian orain dela 10 ur-
tera arte-edo, eta gerora ere joan izan
naiz noiz edo noiz.
Eliza, ordea, ez da izan kanturako zure

leku bakarra.

Ez, lagun artean ere abesten genuen ta-
bernetan. Ahots batean baino gehiago-
tan  ibiltzen ginen kantuan. Gabonetan
ere gizonok elkartzen ginen kanturako:
otxotekoak, herriko gazteak…  Antzokie-
tan ere kontzertuak egiten genituen eta
otxotearekin lehiaketetara ere joaten gi-
nen. Guretzat operara joatea bezalakoa
zen, nahiz eta koadrilako lagunak izan,
kantu zaleak izan baikara beti. 

Lantokian sartu orduko hasten nin-
tzen abesten.  Soroan ere, lanean ari gi-
nela kantatu egiten genuen. Amak esa-
ten zigun: hau ez da soroa hau baratzea
da, zoroak gu gara hona lanera etortzeko.
Baina han lan egin gabe ez zegoen ezer. 
Ezkontzetan ere abesten zenuen.

Bai, eskatu egiten ziguten. Orduan jende
gutxi ibiltzen zen gu bezala, kantari eta
ibiltzen zenari esan behar. Emazteare-
kin  abesten nuen. Ezkontzetan gustura
aritzen nintzen berarekin, oso  belarri
eta ahots onak zituen.  Bikoteentzako
60. hamarkadako  euskal kantuak mol-
datzen genituen eta elkarrekin abestu.
Eta bestelako ekitaldietan?

Gogoan dut arraunlarien bazkari bat gi-
rotzera joan nintzela Goierrira eta Laz-
kao Txikirekin bertsotan egin nuela,
bertsolaria izan ez arren. Nik arraunla-

rientzako propio eginak ziren kantuak
abestu nituen buruz eta Lazkao Txikik
haiei erantzun. Egunkarian ere eman
zuten horren berri. 
Nolako abestiak dituzu gustuko?

Kantu melodiko sentimentalak gusta-
tzen zaizkit. Abesti euskaldunak kanta-
tzen saiatu izan naiz beti, baita beste ba-
tzuen hitzak nire erara euskaratuta ere
edo hitzak nik neuk asmatuta. Kantatze-
ko guretzat euskaraz errazagoa zen, bai-
ta herritarrentzat ere entzuteko.

Erritmo gehiagokoak ere kantatu di-
tut. Adibidez, seme-alaba Imanol eta
Mirenekin grabatu nuen 1970 urte ingu-
ruan Kuba, ze polita Kuba, hango neska-
tilak politak dira…entzun eta euskarara
itzuli nuen nik. Gerora erromerietan en-
tzun izan dira kantu horren bertsioak.

Ahal izan badut beti euskaraz kantatu
dut, baina ezkontzetan edo beste ospaki-
zun batzuetan ere aritzen ginenez gazte-
laniaz jakitea ere komeni zitzaigun. 
Kantuak dantza izaten du lagun eta zu

dantzan ere ibilitakoa zara, ezta?

Bai, hala da, baita dantza soltean sariak
jasotakoa ere.  Herrian izaten zen txa-
pelketa eta nik emaztearekin egiten
nuen dantza. Baina ezpata dantzan ere
aritu nintzen jendaurrean. Dantzan
egin ez ezik gainontzekoei irakatsi ere
egiten nien Luistarren dantza taldean.
Dantzan ez zekienak pixka bat zekiena-
rekin ibili behar izaten zuen-eta ikasteko.
Txistua  jotzen al zenuen?

Ibilitakoa naiz bai. Luistarretan dantza-
riak ateratzeko txistulariak eskatu geni-
tuen. Izan ere, orduan txistulari zenak
ez zuen entseguetara joan nahi izaten;
beraz, guk kantatu eta guk dantza; biak
egiten genituen. Hori konpontzeko,
txistua joko zuenik aurkitu bai, baina or-
duan txistuak falta ziren. Arinenean egi-
ten nuen orduan lan eta han aritzen zen
Alberto Agirreri esan nion txistuak egi-
teko egurra behar genuela. Arinenetik
egurra hartu, paketeak egin eta Erniotik
barrena Tolosara joan ginen egurra era-
matera han txistuak egiteko. Bestalde,
etxean eta lagun eta ezagunen artean zi-
larrezko txanponak, bitxiak… bildu geni-
tuen, haiek urtu eta txistuentzako eraz-
tunak egiteko. 
Eta danbor eta danbolinak?

Orduan falangistak ibiltzen ziren  eta gu
meza nagusira ia igandero joanda Espai-
niako himnoa abestu behar izaten ge-
nuen. Haiek desfileetan jotzen zuten
danborra eta gero musika bandaren lo-
kalean gordetzen zituzten. Guk danbo-
rrak egiteko xentimorik ere ez genuen
eta buruari eragiten hasita konturatu gi-
nen haienak erabili genitzakeela. Beraz,
haien danborrei larrua kendu eta egin
genituen danbolinak. 

“Nik ez dut esango musikan
fenomenoa izan naizenik,

zaletasuna beti izan dut eta
besteekin batera genekiena
irakasten ahalegindu ginen”

“Antzokietan ere kontzertuak
egiten genituen eta otxotearekin

lehiaketetara ere joaten ginen.
Guretzat operara joatea
bezalakoa zen, nahiz eta

koadrilako lagunak izan, kantu
zaleak izan baikara beti”

“Ezkontzetan emaztearekin
gustura aritzen nintzen. Oso
belarri eta ahots onak zituen.

Bikoteentzako
60. hamarkadako  euskal

kantuak moldatzen genituen eta
elkarrekin abestu.”

“Abesti euskadunak kantatzen
saiatu izan naiz beti, baita beste

batzuen hitzak nire erara
euskaratuta ere edo hitzak nik

neuk asmatuta”

“Peronak esan zidan behin: zu
gaztetatik hasi izan bazina super
izango zinateke, inon ikasi gabe
berez jotzen nituelako abestiak,
baita gozatu ere. Herrian jotzeko

nahikoa”

“Musikarako zaletasuna eta
kantatzeko gogoa transmititu

diet seme-alabei eta haiek altxor
hori jaso dute”
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Musika tresna bat baino gehiago jota-

koa zara.

Aho soinua –patrikatik osatutako diruz
erosiak–, txistua, gitarra jotzen ere ikasi
nuen eta doinuren bat edo beste atera-
tzeko pianoa. Txarangan bonbardinoa
jotakoa  ere banaiz. Turutekin ibiltzen
ginen eta Karlos Peronak galdetu zidan
ea joko nukeen. Sanpedroetarako aste-
bete falta zela bonbardinoa ekarri eta
hurrengo egunerako Kubaabestia jo-
tzen nuen. Peronak esan zidan behin: zu
gaztetatik hasi izan bazina superizango
zinateke, inon ikasi gabe berez jotzen ni-
tuelako abestiak, baita gozatu ere. He-
rrian jotzeko nahikoa.  
Etxekoek jarraitu diote zaletasunari?

Bai. Musikarako zaletasuna eta kanta-
tzeko gogoa transmititu diet seme-ala-
bei eta haiek altxor hori jaso egin dute.
Seme batek txistua jotzen zuen eta beste
hiru seme-alabak bultzatu nituen hare-

kin ikastera udara batean; baina lehen-
dabiziko notak beti nirekin. Gero dan-
bor jotzailea  falta zela eta Imanol ani-
matu nuen, aldamenean jarri eta oina-
rrizko erritmoak irakatsiz. Gitarrarekin
ere berdin, lehen akordeak nik eraku-
tsiak dira. Bidea irekitzen nien eta hor-
tik aurrerakoa beren esku uzten. Baina
horregatik daude orain musika giroan.
Imanol panderoa jotzen eta kantuan, eta
Blasek txistua jotzen du. Etxeko ospaki-
zunak ere beti kantuan bukatzen ditugu.
Oraindik egiten al duzu kantuan?

Orioko abesbatza gehienetan ibilitakoa
naiz eta Salatxo utzi egin behar izan
nuen entseguak berandu zirelako.
Egunsentia otxotean, berriz, jaietan-eta
abesten dugu. Mezatara joaten naizene-
tan ere kantuan egiten dut. Eta etxean,
beti kantari ingurukoekin. Bizi osoa
kantuan aritu naiz niretzat, etxekoen-
tzat eta herriarentzat.

A ZER GIZONA
OILUANEKO GIZON
ARGI HAU

U
metatik ezagutzen dut Manuel.

Gurasoen laguna zen eta txikia

nintzenetik izan dut harekin ha-

rremana. Polita benetan. Berezia ere

esango nuke. Maitasunez  betea. Bai.

Hori guztia esanda ezin dut ez, ezer

txarrik idatzi gizon honi buruz. Alde ba-

tetik, miresmena diodalako eta beste-

tik gizon handia iruditzen zaidalako.

Baina zergatik iruditzen zait Manuel

Urkizu gizon handia? 

Musika munduan hasi nintzen ia kon-

turatu gabe. 1965an jaioa naiz eta garai

haietan herri txiki bateko ume batek ez

zituen aukera asko musika ikasteko.

Belarriz ikasi nuen pianoa jotzen, garai

haietan ohikoa zenez. Ondoren, Patxi

Danbolinekin koroan kantatzen hasi

nintzen zazpi urte nituela eta nire az-

ken ikasle pausoak Londresen eman

nituen 27 urte nituenean. Denboraldi

horretan Europako goi mailako kon-

tserbatorioetan ibilia naiz pianoa jo-

tzen ikasten eta eskola horietako ohitu-

ra asko ere hartu ditut. Batzuk onak eta

beste batzuk bada… ez. Baina denbora

asko behar izan dut ikasitakotik bazter-

tu behar nuena zer zen konturatzeko.

Manueli gehiago begiratu izan banio

azkarrago ikasiko nukeen. Bai. Baina

zer da ba hain garrantzitsua den kontu

hori?

Umiltasuna. Apaltasuna.

Nire lanbidean, musika munduan,

divo askorekin egin dut topo. Batzuk

oso profesional onak zirenak eta beste

asko erdi mailakoak. Pertsona horiek

eredutzat hartzen nituen ikasle nintze-

nean . A ze hanka sartzea! Baina tira, bi-

zitza honetan beti ikasten da era batera

edo bestera. Eredu txarra hartzen de-

nean, ordea, sufritu ere sufritzen da.

Nik egoera batzuetan beti sufritzen

nuen eta ez nuen ulertzen zergatik. Ur-

teak joan eta urteak etorri, pixkanaka,

ikasten ari naiz beste jarrera  batzuk

eredu bezala hartzen eta kalte egiten

didatenak baztertzen.

Manuel Urkizu ere musikaria da. Ez

profesionala, baina profesional askok

baino hobeto ulertzen du zer nolako ja-

rrerarekin azaldu behar dugun musi-

karen aurrean: umiltasunarekin, han-

dikeriarik gabe, normaltasunarekin,

hain zuzen ere. Nik ere, gaztetatik, jarre-

ra hori mantendu izan banu, gaur egun

askoz hobeto biziko nintzateke eta

gehiago disfrutatuko nuke musikaz.

Manuel ez da sekula divo bat izan.

Bere bizitzan ere jarrera polit hori aur-

keztu du eta aldamenekook asko ikasi

dugu. Askoz gehiago ikasten da eredu-

tik esanetik baino. Eskerrik asko, Ma-

nuel, zure jakinduria handiagatik. Kan-

potik norbaiti agian erraza irudituko

zaio zure jarrera izatea, baina lan kons-

tante handiaren ondorio besterik ez da.

A ze gizona!

xabier Lizaso
Musikaria
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Puruak

B
ost urterekin ikasi nuen ge-
zurrak hanka motza zuela.
Mika izaki, haragia gorroto
nuen. Ahoan bola ikaragarri
handia egiten zitzaidan xe-

rra gogor haiek janarazten zizkidatene-
an. Eta bertan kabitzen ez zirenez, leku
egokiagoa bilatzen nien. Etxeko armai-
ru atzeetan. Ezkutuko erregaloak amak
bilatu zituenean jakin nuen usteltze
prozesuaren berri. Zapla!

Umetan zera pentsatzen nuen: 1,40
metrotik gorakoek dena txukun egiten
zutela. Goizean goiz jaiki eta ohera sartu
arteko jardun osoa ondo egiten zutela.
Hortik beherakook, berriz, guztia aldre-
bes egiten genuen. Gauzak zegokien le-
kuan jaso ez, platerekoa bukatu ez, zapu-
tzaldia harrapatu eta hau edo hura lurre-
ra bota, zazpigarren jertsea palotetan
galdu… Egunero izaten nuen zaplazteko
ederra jasotzeko abilidadea. Pentsatu
ere pentsatzen nuen hazi ahala zuzen-
duko nuela nire okerbide hura. Automa-
tikoa zela pausoa. Egundo goiko horiek

askoak, gezurti finak eta alfertasuna ez-
kutatzerik ez dutenak. Zintzotasuna ez,

horrelakorik ia ez dut aurkitu.
Lagunartean alferkeria erraz

toreatzen da. Adibidez, sozieda-
dean sukaldera sartzeko imin-
tziorik egiten ez duen lagunak ez

nau horrenbeste pipertzen, nahiz
eta izerditan blai dagoen sukalda-

riari zerbeza bat irekitzea detaile polita
baden.

Lanean ez. Lanean alferrontzi eskasik
ez dut nahi aldean. Beren eskaskeria
agerian ez gelditzearren lanean fin-fin
jarduten dugunon aurka ibiltzen baitira.
Alfer eskas horiek ez dute beren burua
alfertzat. Gezurra esan baino, gezurra si-
netsi nahi izaten dute. Alfer azkarrak,
berriz, badaki alderantzizko jolasa jarri
behar duela martxan langilea dena lane-
an jarrai dezan aupatu. Horrela bestea
lanean gustura, eta bera alferkeriaren
lohietan gozo-gozo.

Alferrak, alfer purua behar baitu, bes-
tela akabo gureak.

bezala dena zuzen eta zintzo egingo
nuen garaia iritsiko zen! 

Ez zuten pazientzia makala izan
ingurukoek. Ingelesezkotrial &
errorbatean bezala lortu zuten
ni arrastoan sartzea. Jo ta ke ira-
bazi arte.

Baina jan nituen haragi satelite
haiek eta iritsi 1,51 metro pasatxora.
Eta orduan zer? Orduan, kaka zaharra.
Heldu plantako guztiak alfer hutsak zi-
rela konturatzeko bakarrik balio izan
zuen nire sakrifizioak. Eta ez alferrak
bakarrik, gezurtiak ere bai. Hau jendila-
jea zegoena espaloiaren beste alde har-
tan. Denetariko abanikoa topatu dut ur-
teotan: erdipurdiko alferrak, alfer argi

moila bazterretik Garbiñe Manterola

Alfer eskasek ez dute
beren burua alfertzat.
Gezurra esan baino,
gezurra sinetsi nahi izaten
dute
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IRITZIA

Legeak,arauak eta errespetua

A
zkenaldian elkarbizitzaz hitz
egiten ari gara han eta hemen,
zoru etikoaz eta abarrez. Niri
grazia punttu bat ere egiten dit
kontuak, badirudi politikak ba-

karrik eragin duela gure arteko harremane-
tan. Horrela balitz konponbidea ez litzateke
aparteko zailtasunekoa izango. Baina zaila da
elkarbizitza, egunerokotasunik apalenetik
hasita.

Bizikletan ibiltzen naiz, eta garbi diot erre-
pideak elkarbanatzen ditugunon artean bizi-
kidetza normal xamarra egitea ez dela erraza
izaten. Gure momentuko egoerak badu eragi-
na errepidera ateratzen garen aldiro. Tentsio-
ak hor lehertzen zaizkigu, den-denoi. Nire iri-
tziz, hor dago elkarbizitza normal hori era-
gozten duen arrazoia: bolantean, manilarrean
edo zapaten gainean, trafikoa tartean bada ba-
sapiztia bihurtzen garela.

Egunero entzun behar izaten dugu gidari
eta gidari bakarrik direnen aldetik –oinezko
ere badirela ahazten zaie–, txirrindulariek ez
ditugula arauak errespetatzen. Esan gabe doa
arau zibiko batzuk derrigor errespetatu behar
direla, eta horretan nik ere gogor egiten dut
errespetatzen ez dutenen aurka. Adibide bat
jarriko dizuet: txirrindulari talde handi bat se-
maforo gorrira hurbildu, eta denak aurrera.
Ba hori ez.

Orain, askotan nik uste legeak diona zuzen
ez bete arren, arauak bai, horiek betetzen di-
tugula, arau zibikoak, errespetuzkoak. Beste
adibide bat: semaforoa gorri, oinezkorik ez bi-
dea gurutzatzeko –edo oinezkoei lehentasuna
eman diegu–, eta bidegurutzerik ez autorik ir-
teteko ere. Horietan abiadura gutxitu, ertze-
tara begiratu eta poliki-poliki aurrera. Legea
bete dut? Ez. Errespetuz jokatu dut? Nire iri-
tziz bai. Oinez semaforo gorri askorekin beza-
laxe.

Gogoratu dezagun semaforoak zertarako
sortu ziren: autoen ibilia erregulatzeko. Oi-
nez, bizikletaz eta astoz genbiltzanean, gure
abiadura motelak ez zuen semaforo premia-
rik sortu. Orain legeak autoen arabera egin di-
tuzten honetan, beste gainontzekook ere
haien legera sartu behar izan dugu, zentzuna
hankaz gora jarriz.

Igarrita nago auto-kamioi-autobus gidariei
barruak erretzen dizkiela hirigunera ailegatu,
eta lehenago aurreratu duten txirrindulariak
ertz batetik atzera berriz haiek aurreratzen
ikusteak. Ez dakit kontziente diren txirrindu-
lari batek geldi egotetik martxan jarri bitarte
egin beharreko prozesuaz, eta atzeko autoare-
kiko tarte bat izatearen behar izanaz. Hutse-
tik abiatu, oina pedalean kateatu, azeleratu.
Atzetik auto bat muxuka duzularik prozesu
horrek bere lana du, zuzen joatea ere ez baita
erraza izaten. Belgikan eta Herberehetan,
konparazio baterako, autoek geratu behar iza-
ten duten lekuaren aurrean beti gordetzen
dute hiru-bat metroko tartetxoa bizikleten-
tzat, lasaitasunez irten ahal izateko.

Tira, ba aurreratu dugu auto ilara eta jarri
gara semaforoa baino pixka bat aurrerago, bi-
degurutzearen aurretxoan. Semaforoa berde
jarri eta ez da ibilgailu bakarra izaten, mende-
kuz-edo, txirrindulariaren ondo-ondotik pa-
satzen dena. Aurretik bozina-hotsik eta hitz
ederrik ere ez da falta izaten gehienetan. Txi-
rrindulariek ere askotan horren aurrean hala-
moduzko erantzuna, noski.  

Patxadaz bizitzen ikasten dugun arte, leku-
tan daude gure zoruak eta gure etikak.  

Adarretatik helduta Iñaki Gurrutxaga. Bizikleta zalea

Legeak autoen arabera egin
dituzten honetan, beste
gainontzekook ere haien
legera sartu behar izan dugu,
zentzuna hankaz gora jarriz

E
kainean sartu, eta es-
paloiak oraindik irris-
takor. Giro da etxean

eta gustuko blogen irakurke-
tan, aspaldiko lagun baten
oroitzapenak harritu nau. 

Haurtzaroan, ez zen pa-
tuak ezkutatzen ziona usain-
tzera ere iritsi. Hura inozen-
tzia!

Adinez nagusia izateko
bueltan, inguruko ederrena
zen. Birjina omen, zapaldu
gabeko elurraren tankeran,
bere epelarekin amesten zu-
tenentzat.

Esan daiteke, nire adiski-
deak estriborretik hartu zue-
la ziaboga, olatu batek kosta-
dutikjo eta ametsen tripula-
zioa zeharo trabestuta utziz.  

Ordutik, hoteletako gela
merkeak lantoki eta hanka-
tartea lanabes gajoak. Min-
gaina atera eta begiak itxi, ur-
teetan... eta kotizatu gabe!

Nire lagun Antillarekin go-
goratu naiz gaur, hondartza-
rekin, putarekin, lotsa gutxi-
rekin nahi zioten guztia egin
eta pentsiorik gabe jubilatu
dutenean. 

Itsasgorak aurpegia egune-
an bitan garbitzen ziola esan
zidan azkenekoz eta paso;
paso egiten duela krisiaz eta
gizakion aiene merkeez.
Txanponen borrokan main-
dire artean nahikoa izorratu
zutela eta dagoeneko, ez
omen du guretzat desira
onik. 

Ez nuen klinexaateratzea
eta begiak lehortzea baino
adio egiteko modu duinago-
rik izan. 

Nire honetan
Iñigo Gaiton

Puta
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kontrako sententzia bat etorri zaio Orio-
ko Udalari. Arrazoia: garai bateko hiri-
gintza-akatsak. Horri buruz hitz egin or-
dez, batzordetik alde egin zuen EAJ al-
derdiaren ordezkariak otsaileko
hirigintza batzordean. Espediente ho-
rren informazioa ere nahi dugu. Batzor-
deetan ematen ez dutenez, komunikabi-
deen bidez egin dezatela. Orioko Bildu

Euskara ikastaroak udan

Uda iristear den honetan, Urola Kostako
AEK-k hasiera mailako ikastaroa eta
EGA ikastaroa eskainiko ditu. Lehenen-
goak euskararekin lehen hartu-emana
izatea ahalbidetzeaz gain, eguneroko el-
karrizketak ulertzeko aukera eskainiko
dizu, eta eskolak Zarauzko AEK euskal-
tegian izango dira. Bigarrenak, aldiz,
EGA edo 3. mailako ziurtagiria eskura-
tzeko baliabideak erakutsiko dizkizu eta
Zumaiako AEKn izango da.

Ikastaroak 100 ordukoak izango dira,
bi zatitan banatuta: uztailaren 1etik
30era eta irailaren 2tik 20ra. Eskolak
goizez izango dira eta hiru orduko irau-
pena izango dute, 09:30-12:30. Ikasleek
Udalaren diru laguntzak jasotzeko au-
kera izango dute. Izena emateko epea
ekainaren 21ean amaituko da.

Horrez gain, AEK-k abian jarri du au-
rrematrikulazio kanpaina eta 2013-
2014 ikasturterako matrikula ekainean
egiten dutenek, hainbat abantaila izan-
go dituzte:

–%5eko deskontua 13-14 ikasturteko
matrikularen prezioan.

–Ordainketa malguagoa. Hau da, hiru

Jendea animatzeko esan, norberaren
ogibide bilaka daitekeela proiektu hori,
eta gainera, nork ez du nahi benetan gus-
tuko duen zerbaitetan lanean jardute-
ko? Galdera irakurri eta erantzunaren
bila hasi zareten horientzako guztien-
tzako, sakondu gabeko ideia batzuk for-
mulatuko ditut jarraian:

–Ontzien parkea egokitu, horietako
batzuk alokatzeko prestatuz eta berriak
ekarriz, hainbat zerbitzu emateko mo-
dukoak ekarriz.

–Arraunaren museo bat eraiki, batez
ere medio ikus-entzunezkoak erabiliz
 –arraunaren inguruko argazkiekin ba-
karrik zerbait zoragarria egin daiteke–.

–Bezero berriak bilatu: eskolak –egi-
tarau bereziak prestatu eta Euskal He-
rriko eskola guztietara zabaldu–,  kon-
gresuak –gero eta gehiago egiten diren
kongresuetarako gelak eta zerbitzu be-
reziak eskaini–.

–Lehia berriak eta herrikoak prestatu;
adibidez, Oria ibaiaren jaitsiera pira-
guan Ormaiztegitik Orioraino. Ikusga-
rria izan daiteke, berehala klasiko bihur-
tzeko modukoa.

–Eliteko arrauna. Horren inguruan
azterketa serioak eginda daude; beraz,
aipatu besterik ez.

Ikusten duzuen bezala, burua mar-
txan jarri eta ideia asko irteten dira aho-
tik. Ni neu gazteagoa banintz aurkeztu-
ko nintzake proiekturen batekin, baina
… gaur nire kideekin, zaharrekin, nabil
Euskal Gobernu eta Diputazioekin do-
zena eta erditik gora ditugun proiektu
kudeatu nahian.

Ea guztion artean izenburuari ? ikurra
kentzen diogun eta esaldiak behar duen
itxura berreskuratzen duen: Arrauna =
Etorkizuna. Antonio Campos

epetan ordaintzeko aukera. 
Irailean ikastaroa ez egitea erabakiz

gero, ekainean ordaindutakoaren %100
itzuliko da, 2013ko irailaren 27a baino
lehen jakinaraziz gero. Aurrematrikula-
zio epea ekainaren 21era arte egongo da
zabalik.

Beraz, badituzu euskara ikasteko au-
kera eta abantailak. Utzi aitzakiak alde
batera eta eman izena! Informazio
gehiagorako eta izena eman edo aurre-
matrikulatzeko zatoz AEKra –Zarau-
tzen, Araba kalea 13-2 eta Zumaian, Bi-
dasoa kalea 1–deitu 943 130 175 telefo-
nora edo idatzi zarautz@aek.org
helbidera. Amaia Zaldua. AEk

Arrauna=etorkizuna?

Norbaitek idatzi honen azpian nire ize-
na irakurtzen badu, pentsatuko du: Ba-
dator hau berriro ere arraun pistaz hitz
egitera. Egia esan, eta kirol zentro be-
rriaren inaugurazioan esan nuen bezala,
berdin pentsatzen jarraitzen badut
ere –hau da, ez kainaberek, ez igelek eta
ez txoriek ez dituztela ekarriko Orio eta
inguruko herrietara pistakekar ditzake-
en aberastasunak, bai kirol arloan, bai
eta ekonomikoan ere–gaurko honetan
nire nahia ideia bat azpimarratzea da:
Orioko poligono industrialnaturala eta
ia bakarra ibaia dela eta poligonohorre-
tan kokatzen diren kirol instalazioak in-
dustriaindartsu posible bat izan daitez-
keela.

Horretarako  ideien lehiaketa bat
martxan jartzea eskatuko nioke Orioko
Udalari, aurkezteko baldintza bakarra-
rekin: proiektua aurkezten duenak adie-
razi dezala nork eta nola kudeatu.

4. orritik dator
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O
hartu garen bezala,
txakur kakak dira he-
rriko baldosak apain-

tzen dituztenak azken aldian.
Arrautzak zapaltzen joango
bagina bezalaxe joaten gara
kaletik. Askotan, lurrera be-
giratu ezean, deskuidatu eta
oparia etxera. Neguan, nahiz
eta kakak ez diren inorentzat
ongarri, ez du horrenbeste
kaltetzen, katiuskak, botak …

daramatzagulako;
baina udara alde-
an, izugarrizko
kaltea da txan-
kletekin zoazela

kaka zapaltzea.  
Nik ere txakurra

badaukat, eta horrelako ani-
malia bat dugunean, ardura
hartu beharra daukagu; hau
da, ondorio guztiak onartu
behar ditugu: txakurra gurea
bada, bere kaka ere bai. Be-
raz, jendeak nortasun pixka
bat badu, eskatuko nuke de-
nek beren txakurren honda-
kinak jasotzea, bai berentza-
ko, eta bai besteentzako onu-
ra baita. 

Ikasleak idazle
Jaione Illarramendi

Txakur 
kakak

Ondorio guztiak
onartu behar
dituzu: txakurra
zeurea bada, bere
kaka ere bai

Barry O’Brian, Barry Barrez, bakarrizketan, entzulez inguratuta. kArkArA

na. Euskaldun orori gertatu-
takoak bereak bailitzan kon-
tatu zituen, seguruenik bera-
ri ere gertatu zaizkiolako ha-
lakoak Euskadi jator, goxo eta
puta hontan. 

Larrosaren arantza era-
kuste aldera, nire ustetan
erritmoa mozten zuen bere
abesti eta soinua jotze nahi
horrek, baina bihotzez esker-
tzekoa da kanpotarbatek eus-

egin barre euskaraz eta
tabernatik kanpo, gainera

a
zken urte hauetan
asko hedatu da ba-
karrizketen jardu-
na. Baina, tamalez

gehienak erdaraz izan ohi
dira eta eskertzen da Jon Pla-
zaolak eta Barry O’Brianek
jendea euskaraz barrez jarri
izana.

Formula erraza dirudi, le-
henengo pertsonan, denoi
ezagunak egiten zaizkigun
gertakariak modu esajeratu
batean kontatzeak, baina
umorea ez da zientzia. Izan
ere, denak gara ama desber-
dinen seme-alabak eta aldar-
teak ere desberdinak dira en-
tzulearengan; hala komeni
da, gainera.

Lekua ere ez zen izan ho-
rrelako saioentzako ohikoe-
na; izan ere, badirudi taber-
nako generoa dela bakarriz-
keta eta ez duela kultur
etxeren batean erakusteko
izateko mailarik. Horrenbes-
tez, zorionak antolatzaileei.

Plazaola ezaguna nuen le-
hendik ere, bai bakarrizkete-
tan aritzeagatik eta baita tele-
bistatik ere; bai aktore eta bai
gidoilari modura. Ez zuen hu-
tsik egin; bera saioak gorantz
egin zuen denok kanpin har-
tako kide sentitu ginen arte.

Barry O’Brian, Barry Ba-
rrez, irlandarra eta euskaldu-

kararekiko duen errespetua
eta maitasuna, bertako ba-
tzuk inoiz izan ez eta inoiz
izango ez dutenean. 

Besteei barre eginaraztea
ez da txantxa; ez horixe. Pla-
zaolak eta Barry Barrezek lor-
tu zuten. Zorionak eta eske-
rrik asko!

[ AITOR ARREGI ]

Kritika
bakarrizketak
Barry Barrez eta Jon Plazaola.
Umorezko bakarrizketak. 2013ko
maiatzaren 31n, Orioko kultur
Etxean.
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Krisi garaian, borondatez egindako
lana indartu beharra al dago?

36 erantzun jaso ditu galderak. %77 alde agertu
da, %19 kontra eta %2k ez daki zer esan gaiaren
aurrean.

HUrrengo galdera

Irudikatzen al duzue
KArKArArik gabeko Aia edo
Orio?

Erantzun ezazu www.karkara.com webgunean
eta emaitza 340. kArkArAn argitaratuko dugu.?

Oinatz Arrozpide Blanco
Jaio da Oinatz, Oiana Blancoren eta aitzol arrozpideren etxeko kide berria. Maiatza-
ren 22an jaio zen 23:25ean; amari nahikoa lan eman ondoren mutiko ederra jaio zen,
gainera,  3.630 gramorekin. Hasieratik oso txintxo eta lasai egon da; gurasoen arabera,
aingerutxo bat dute etxean! Bide batez,  Mirotza sariarengatik eskertu nahi ditu Oia-
nak arraun elkartekoak lerro hauen bitartez.

INKESTA››

ZORIONAK!››OSPAKIZUNA››

E
uskararen erabilera ja-
sotzen duen kale-
neurketak helduen ar-

tean euskarak beheraka egin
duela utzi du agerian. Euska-
ra Batzordeak ere hala au-
rreikusita, Orioko errealita-
teari buelta eman nahian,
Bizi-Bizi egitasmoa jarri du
martxan.

Euskararen osasuna hobe-
tzeko proiektu eta egitasmo
guztiak dira ongietorriak. Az-
kenak, gainera, baina badu
berezitasun bat, Aia eta Orio
bezalako euskararen arnas-
guneetarako pentsatua baita. 

Euskaraz hitz egitearen ga-
rrantzia eta horrekiko kon-
tzientzia indartzeko helbu-
ruarekin sortua, herritarre-
kin batera diseinatutako
aurrerapausoak eman nahi
ditu, horrez gainera. 

Euskara
batzordeari 
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Alain Peña Fernandez,

Orion, maiatzaren 22an.

Oinatz Arrozpide Blanco,

Orion, maiatzaren 22an.

jAIOTAKOAK››

Fabiana Arruda de Souza

eta Jiri Dobrovolny, Orion,

maiatzaren 25ean.

EZKONdUTAKOAK››

Rebeka Barjakoba Agoües,

Zarautzen, maiatzaren 25ean.

31 urte.

Juan Gorostidi Ezeiza,

Orion, maiatzaren 25ean. 

73 urte.

HILdAKOAK››

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

Aita-alabak Orioko Goiko Kalean . ZArAUZkO POSTALAk 36kO GErrA

Embilen egiten zuen lan, eba-
nista. Zarautzen bizi arren,
ama-alabak Orioko moja-
etxean zeuden aita eraman
zutenean. Orioko zubia erais-
teko dinamita jarri izana le-
poratu zioten hiltzaileek.

Eta 1936ko bi urteko hau-
rra gogoan, oraingo amona
kementsua, Leteren sehaska-
kanta haur andaluz bati da-
torkit, garratz: gaueko hau-

aita hil zioten neska
kementsua

Z
arauzko Zine Mode-
lo. Maiatzak 31, gaur
zortzi. Zarauzko pos-
talak, 36ko gerra li-

buruaren aurkezpena, Ama-
goia Gurrutxaga egileak. On-
doan laurogei bat urteko
amona eseri zait. Segituan,
argiak itzali eta egilea azalpe-
nak ematen hasi da; pantailan
gerra garaiko argazkiak, eta
orduko protagonista batzuen
hitzak. Halako batean, argaz-
ki batean gizon bat eta haren
eskutik haur txiki bat. Ese es
aita, y yo la niña, aquellos sin-
vergüenzas lo mataron, me
quitaron el padre para siem-
pre, canallas… Aretoko ilun-
tasunean, isiltasun hartan,
amonaren hitzek zirrara sor-
tu didate.

Aurkezpen saioa amaitu
eta Tapia soinujolea 1936ko
gerrako kantuak abesten hasi
da. Musikaren babesean, gal-
dera egin diot: ¿le mataron a
su padre? Berehala hasi zait,
arrapaladan: sí, lo mataron a
tiros en la carretera a Aizar-
nazabal, lo dejaron tirado en
la cuneta, algunos vecinos del
pueblo lo recogieron y lo lleva-
ron al cementerio.

Ekitaldia bukatu, amona
agurtu eta liburuarekin etxe-
ratu naiz. Berehala ekin diot:
Francisco Cazon Pelaez, Ma-
lagan jaioa. Euskal Herrira
etorri, donostiar batekin ez-
kondu eta lau seme-alabaren
aita. 1936an Orioko Arin y

rra, ekarri zintuzten lur arrotz
hontara, zure gurasoek lan
eginez bizi nahi zuten, ez mo-
rroi gisa. Bota zintuztenek
irakatsiko dizute hartu zin-
tuen lur hau madarikatua
dela; bultza nahiko zaituzte
herri baten desegitera; hain
maltzur da gorrotoa, hain luze
eta ilun gaua.   

[ IñAKI ITURAIN ]

Oroimenaren
kutxa
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“deserosoa da euskara ez dakidalako
besteek gaztelaniaz hitz egin beharra”
Guillermo De la Calle De la Calle
Euskara ikaslea

Bestalde,  hizkuntza bat ikasten txiki-
tan hasita errazagoa da jasotzea; baita
elebidunak diren herrietan, hirugarren
hizkuntza bat ikastea ere. Lanerako ere
abantaila da ahalik eta  hizkuntza gehien
jakitea. 
Euskara eskoletan zer moduz molda-

tzen zara?

Oinarrizko gauzekin hasi ginen: aditze-
kin, nire ustez  konplexuena dena; dekli-
nabideak… Bost lagun gaude: bi madril-
dar, ulertu arren euskaraz hitz egitera
sekula ausartu ez den zarauztar bat, ka-
nariar bat eta ni. Hasieran gogor sama-
rra zen, baina aukera badago aprobetxa-
tu egin behar da. Gaztelania gehiago era-
biltzen genuen lehen, baina irakasleari
esan izan diot berak guri euskaraz hitz
egiteko eta saiatuko garela ulertzen; ezin
badugu, erantzungo dugula gaztelaniaz;
baina pixkanaka guk ere gero eta gehia-
go hitz egiten dugu euskaraz.  

Gainontzean Orioko girora ohitu zara?

Bai, urte batzuk badira Eneritzekin
Oriora etortzen hasi nintzela eta ezagu-
tzen dut jendea, ingurua... Bikotekidea
hemengoa izateak ere herrian sartzea
erraztu egin dit. Gainera, kiroldegian
hasi naiz paddle eskolak ematen eta ho-
rrek jende berria ezagutzeko aukera
ematen dit. Paddle eskoletan hitz gutxi
batzuk esan ditzaket euskaraz, baina  oi-
narrizko gauza gehiago ikasi nahi nituz-
ke, argibideak euskaraz emateko. Gure
euskara irakaslea paddle eskoletan nire
ikaslea da, beraz, elkarri  lagundu behar-
ko diogu batek besteari irakatsiz.  
Orion jarraitzeko asmoa al duzu?

Ahal dugun bitartean bai, baina lanak
agintzen du. Cadizen falta sumatzen
dut, eguraldiagatik batik bat, baina gai-
nontzean gustura nago. Euskara ikasten
ere jarraituko dut. Gertuan izanik, libu-
ruetatik ikasteaz gain, errazagoa da en-
tzunez jasotzea .

Puerto de Santamariakoa –Cadizkoa– da Guillermo De la Calle.
Oriotar batekin Madrilen zazpi urtez bizi izan ondoren, orain dela
zazpi hilabete etorri ziren Oriora. Hemen bizi behar badu euskara
ikastea beharrezkoa duela pentsatu eta horretan ari da

IRATI AGIRREAZALdEGI

Maitasunak ekarri du Guillermo Oriora.
Eneritz Illarramendi oriotarra Madrilen
ezagutu eta  orduan hasi zen Oriora etor-
tzen neska eta haren familia bisitatzera.
Zazpi urtez Madrilen egon ondoren biek
argi zuten ez zutela han gelditu nahi. Ca-
diz eta Orio biak dituzte gustuko eta
abuztuan etorri ziren hona, gelditzeko. 
Etorri eta berehala euskara ikasten hasi

zinen.

Oriora etorri naizen urte hauetan eus-
kara inguruan izan dut. Hona bizi izate-
ra etorri eta euskara ikasteko deia senti-
tu nuen, euskararen bidean pauso ba-
tzuk aurrera emateko beharra. 
Euskara  behar  al da Orion bizi izateko?

Jakin gabe ere moldatuko nintzateke,
denek laguntzen dute-eta, baina he-
mengo giroa euskalduna izanik ez da lo-
gikoa batek ez dakielako gainontzekoek
gaztelaniaz hitz egin beharra; horrek
deseroso sentiarazten nau. Zazpi urte
hauetan belarriak zabaltzen saiatu naiz
lagun eta familia arteko elkarrizketetan;
beraz, euskara entzutera ohitua nago.

Gramatika ikasteko eta euskaraz hitz
egitera ausartzeko hasi naiz euskara es-
koletan. Esaten ari nintzen hori kontro-
latu gabe esaterik ez nuen nahi. Orain
pixkanaka hasi naiz erosketetan, taber-
netan… Lagun artean ere hitz egiten dut,
hanka sartu arren nahikoa konfiantza
dago-eta.  Gehiena ulertzen dut eta ba-
tzuetan jendea harritu egiten da aurrera-
tu dudala ikusita.

Etorkizunean ere hemen bizi nahi ba-
dut ikasi behar dudala iruditzen zait.
Hala ere, euskara ez da hizkuntza erraza
eta urte batzuk behar dira maila hartze-
ko. Eskoletan, gainera, euskara batua
edo jasoa ikasten dugu eta herrian hitz
egiten denarekin konparatuta zailagoa
da, naturaletik aldentzen baita. 

“Eskoletan euskara batua edo
jasoa ikasten dugu eta herrian
hitz egiten denarekin
konparatuta zailagoa da,
naturaletik aldentzen baita”

“Paddle eskoletan hitz gutxi
batzuk esan ditzaket euskaraz,
baina oinarrizko gauza gehiago
ikasi nahi nituzke, argibideak
euskaraz emateko.”
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EKAINA

7an, Etxeberria.

8an eta 9an, Gallo.

10ean, Iriarte.

11n, Larrañaga.

12an, Mutiozabal.

13an, Etxeberria.

14an, Gallo.

15ean eta 16an, Azaldegi.

17an, Larrañaga.

18an, Mutiozabal.

19an, Etxeberria.

20an, Gallo.

21ean, Azaldegi.

22tik 28ra, Lasa.

Gaueko zaintza: Iriarte.

Azaldegi: Urdaneta kalea, 8. 

943 13 31 83 Zarautz

Etxeberria: gipuzkoa kalea,17. 

943 83 23 98 Zarautz

Mutiozabal: Kale nagusia, 12. 

943 83 29 70 Zarautz

Larrañaga: S. Frantzisko, 16. 

943 13 38 14 Zarautz

Lasa: Herriko plaza. 

943 83 09 36  Orio

G. Artiñano: Zigordia kalea, 17. 

943 13 40 19 Zarautz

Iriarte: Zinkunegi, Pilartxo

enea. 943 13 29 83 Zarautz 

Zulaika: Bizkaia kalea, 41 

943 13 39 94 Zarautz

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA

07 04:35 eta 16:52 10:30 eta 22:54

08 05:11 eta 17:27 11:06 eta 23:31

09 05:46 eta 18:00 11:41 eta _____

10 06:20 eta 18:34 00:07 eta 12:17

11 06:54 eta 19:08 00:43 eta 12:52

12 07:29 eta 19:43 01:19 eta 13:28

13 08:05 eta 20:20 01:56 eta 14:06

14 08:45 eta 21:01 02:36 eta 14:47

15 09:30 eta 21:48 03:20 eta 15:34

16 10:22 eta 22:45 04:11 eta 16:29

17 10:39 eta 23:04 05:08 eta 17:31

18 12:31 eta _____ 06:11 eta 18:38

19 00:59 eta 13:37 07:15 eta 19:44

20 02:04 eta 14:37 08:15 eta 20:44

21 03:04 eta 15:32 09:11 eta 21:40

ITSASOA››

ZAINTZAKO BOTIKAK››

Iragarkietarako txokoa. Iragarri nahi duzun hori telefonoz 
(943 83 15 27) zein e-postaz bidali dezakezu: karkara@karkara.com.
Merke asko, gainera, doako zerbitzua baita gurea.

duenak mesedez udal-

tzainen bulegoan utzi edo

deitu. Tf.: 669 461 449.

Aliantza galdu dut

Orion. Inskripzioa: P.M.A.-

A.J.M.A. 31/10/68. Norbai-

tek aurkitu badu deitu. 

Tf.: 619 765 083.

Alokatzeko
Etxebizitza hartuko

nuke errentan abuztura-

ko. Ezinbestekoa igogai-

lua izatea. Tf: 616544478 

Lan eskaera
Udarako lan bila nabil,

astelehenetik ostiralera.

Umeak zaintzen aurrez

aritutakoa. Tf.: 697 826

689 (Itziar)   

Lan eskaintza
Emakumea behar dugu

haurra zaindu eta etxeko

lanak egiteko. 

Tf.: 650 495 160 (Iñaki)

Uda garaian nekazal-tu-

rismoan lan egiteko per-

tsona bat behar dut. Inge-

lesez maila ona izan behar

du. Tf: 669 781 963. 

Erosteko
Lur zati bat erosiko nuke

Aia, Orio edo Zarautz 

inguruan. Borda baldin 

badauka hobe. 

Tf.: 615 790 965

bestelakoak
Uztailean Brain Gym

ikastaroa Lehen Hezkun-

tzako ikasleentzat. Intere-

satuok deitu 655726291

zenbakira –Irkus–.

Saltzeko
Hozkailu berria salgai.

Orain dela hiru hilabete

erosia. Tf.: 626 018 292.

Kia Carens 1.8 monobo-

lumena. Matrikula:

4405BVV. Tindatutako

beirak, parrilla, kutxa eta

barrutik erabat txukun.

Asegurua 2014ko martxo-

ra arte. 2.500 euro. 

Tf.: 674 076 785

Kale nagusian, 30metro

koadroko etxebizitza eta

lokala salgai edo alokai-

ruan. Tf.: 609 199 268 

Galdutakoak
Haize bolada batek bal-

koian zintzilikatuta zego-

en 2 urteko ume baten

txaketa zuri bat eraman

du. Mayoral markakoa eta

Malen izenarekin. Aurkitu

AZOKA››

[ ]
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Orio
Festa

Ekainaren 8an, Ezer ez ta fes-

ta: triki poteoa, 19:00etan, he-

rriko tabernetan; bokatak, on-

doren; Ritmo Callejero eta

Kannibo taldeen kontzertua,

23:00etan; Dj Sach eta 

DJ Txaladuras live ondoren,

Etxeluze gaztetxean.

Ekainaren 8an, Berriak 10 ur-

teren baitan, bertso trama,

22:00etan, Zarauzko Aritzba-

talde kiroldegian.  Tramagi-

lea: Josu Goikoetxea; Musika:

Aitor Atxega; Bertsolariak:

Uxue Alberdi, Andoni Egaña,

Amaia Agirre eta Amets Arza-

llus. Sarrerak: Orion, Kolon

Txikin eta Aian, Iturriozenan.

Abesbatza
Ekainaren 8an, Orioko Uda-

lak eta Salatxo abesbatzak an-

tolatuta, Sant Celonioko –Bar-

tzelonako– Coral Brianço

abesbatzaren emanaldia. Sa-

latxo abesbatzak ere kantatu-

ko du. 20:00etan, elizan.

bizikleta eguna
Ekainaren 8an, Zaragueta

Herri Eskolak antolatuta, VII.

Bizikleta eguna. 10:30ean, Za-

raguetatik hasita.

Dantza
Ekainaren 15ean, Danbolin

Musika Eskolako ikasleen

dantza emanaldia, 17:00etan,

Karela kiroldegian.

Uztailean, Uda dance ikasta-

roak, Kosta tailerrean. Uztai-

laren 1etik 12ra. Hilabete er-

dia: 40 euro; osoa: 65 euro.

Izen ematea ekainaren 24ra

arte 637 256 851 zenbakian

edo o.uarda@hotmail.es hel-

bidean –Warda Mallal–.

Irteerak
Ekainaren 15ean, Orio-Do-

nostia-Orio itsasoz, 17:00etan,

Orioko kirol portutik. Izena

emateko: 943 83 55 65 .

Ekainaren 15-16an, Orioko

Arraun Elkarteak antolatuta,

Bartzelonara. Irteera: hilaren

15ean, 06:00etan, autobus

geltokitik.

Ekainaren 26an, Zaharren

Babes Lekuak antolatuta, La-

redora, 09:00etan autobus

geltokian. Prezioa: 35 euro.

Txartelen salmenta: ekaina-

ren 18an, 16:00- 18:00.

Musika
Ekainaren 17an, Danbolin

Musika Eskolako preinstru-

mentuko kontzertua,

17:00etan, Danbolin musika

eskolan. 

arratsaldez, Karelan.

Aia
Hitzaldia

Ekainaren 10ean, Eskola

egokitzapenari buruzko hi-

tzaldia, 17:00etan, Kultur

Etxean. Hizlaria: Nerea Men-

dizabal.

Silo-bolak
Ekainaren 11n, Silo-bolen bil-

keta. Informazioa lortzeko:

Urkome –943 81 65 00– edota

Igor –660 049 751–.

Fisioterapia
Astearteetan, fisioterapia

zerbitzua, Kultur Etxean. Fi-

sioterapeuta: Miren Gozategi.

Ordua hartzeko: 669470642.

Podologa
Ekainaren 22an, podologoa-

ren kontsulta, sendagilearen

etxean. Aurrez ordua hartze-

ko: 943 13 11 44.

Udako ordutegia
Ekainaren 17tik irailaren

20ra arte, Kultur Etxearen or-

dutegia: 08.00- 14.00. 

Abuztuaren 5etik 31ra, Kul-

tur Etxea: itxita.

Ekainaren 17tik 21era, Dan-

bolin Musika Eskolako ikasle-

en emanaldiak, Kultur Etxe-

an, Salatxo aretoan eta Dan-

bolin Musika Eskolan bertan.

Traste zaharrak
Ekainaren 12an, traste zaha-

rren bilketa, ohiko zabor on-

tzien ondoan. Atera aurretik

udaletxera deitu zer aterako

duzuen jakinaraziz. 

Tf.: 943 83 03 46.

bingoa
Ekainaren 19an eta 26an, Za-

harren Babeslekuak antola-

tutako bingo saioa, 16:30etik

18:30era, Kultur Etxean.

Odol ematea
Ekainaren 21ean, Gipuzkoa-

ko Odol Emaileen Elkarteak

antolatuta, odol ateratzea,

18:30-20:30, anbulatorioan. 

Pintxo txikiteoa
Ostiralero, pintxo txikiteoa,

19:00etatik aurrera, Orioko

taberna jakinetan.

Arrauna
Ekainaren 22an, Orio

Arraunketa Elkarteren aur-

tengo denboraldiaren aur-

kezpena, 12:00etan, Herriko

Plazan.

bertsolari txapelketa
Ekainaren 22an, Euskal He-

rriko Eskolarteko 25. Bertsola-

ri txapelketako finala, goiz eta

AGENdA››

Atzeko azala: Orioko

txaranga Baionako futbol

zelaian realeko jokalariekin
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