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Gipuzkoako
Foru Aldundia

Aiako Udala Orioko Udala

Samintasunez une beltzetan
dator bertan kurpila,
agurtu behar bi bihotz haundi
arrazoiak daude pila.
Xarmanta zinan Mila maitea
tratuan oso abila,
nortasunean duintasunez
jatorra bezain umila.
Mila ez zaigu inoiz ahaztuko
zinan oparo hurbila,
izar argi bat lore lerdena
zoaz deskantsuan bila.
Ditxa izan da zu maitatzea
denagatik esker mila.

Joxe Torrotxo hilkutxan dago
hauxe da gaurko eguna
gorealdu nahi dut maitea nuan
gendun herritar kuttuna.
Sormen gera ta heriotza zor
hauxe guk daukaguna
Nahi z ta gazterik galdua zuen
berezko zun osasuna
sentimendua zuan ispilu
bihotzez oso leuna
zail egiten zait zu agurtzea
mina ematen diguna
agur ta erdi Joxe maitea
benetako euskalduna.

Heriotzaren kanpai hotsakin
azkeneko alirona
agurtu behar musiko haundi bat
maite genduan gizona
klarinetia ixilik dago
hau da tristura dagona
eskertzen zaizu eman dezuna
izanda asko ta ona
Oriok bere bihotz barruan
beti du Karlos Perona.
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Argitaratu nahi diren gutunak KAR-
KARAra bidali daitezke posta elek-
tronikoz honako helbidera: karka-
ra@karkara.com edo gure lokalera
eskura ekarri (Orioko edo Aiako
Kultur Etxean) edo postaz bidali.
KARKARAk ez du argitaratuko ize-
nik gabe datorren gutunik.Egileak
hala nahi badu, ezizenarekin argi-
taratuko dugu; baina, beti, guk egi-
lea nor den jakinda. Gutunean nor-
bait aipatzen baldin bada eta nor-
bait horrek gutunaren egilea nor
den jakin nahi badu, Karkarak
esan egingo dio. 
KARKARAbere egiten du eskutizak
laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak1936ko gerraren 
gaineko liburua

Aurten bertan liburu proiektu bat lan-
tzen ari gara elkarlanean. Liburuak
1936ko gerrak Orion izan zuen eragina
azaldu nahi du, orduko oriotarrek ge-
rran sufritu zituzten ondorioak jaso,
haien istorioak. Herritarren istorioen
bidez, gerra haren Orioko historia
agertu nahi du liburuak.

Liburua plazaratzeko bidean, urrats

asko eman dira eta ia moldatuta dago.

Nolanahi ere, pena litzateke plazaratu

eta gero, norbaitek esatea berak badue-

la gerraren gainean zer kontatua eta

ezer ez zekielako ez dela agertu harena

liburuan, alegia ez duela aukerarik izan

liburuan haren istorioa azaltzeko.

Garaiz gabiltza. Edonork du eskubi-

de eta aukera 1936ko gerran Orion ger-

tatu zenaz bere bertsioa azaltzeko. Ge-

rra hartan hildakoak izan ziren, atze-

rriratuak, konfiskazioak, zigorrak,

zubia bota zuten… Istorio asko. Argaz-

kiak ere badaude ordukoak, Orioko

etxeetan asko egongo dira garai hura

ondo islatzen dutenak. Horiek denek

lekua izan dezakete liburuan.

Aukera hori bideratzeko, jende au-

rreko azalpen bat egingo dugu martxo-

aren 6an Orioko kultur etxean, arra-

tsaldeko bostetan hasita –17:00etan–.

Bileran, garai hartan gertatutakoak

azalduko ditu Iñaki Iturainek, eta or-

duko argazkiak erakutsi. Saioaren hel-

burua da herriko jende nagusia, gerra-

ko garai hura edo gerraostea ezagutu

zutenek, orduko istorioak entzunez,

orduko argazkiak ikusiz, daukaten in-

formazioa ematea; nolabait ere, jende-

ari liburua egiteko bidean parte hartze-

ko aukera ematea, eta horrela, gerra

haren historia denen artean osatzea.

Iñaki Iturain eta Jon Agirresarobe

Euskara, gizarte 
kohesioaren hizkuntza
Bona tarda. Arratsalde on.

Bartzelonatik etorri gara, proiektu

pozgarri batean gure aletxoa eransteko

asmoarekin. Ezer baino lehen eskerrak

eman nahi dizkiogu Orioko Udalari,

Euskaraz bizi-bizifesta aparta honetan

parte hartzeko gonbidatu gaituelako.

Eta bereziki aipatu nahi ditugu Jon To-

rrotxoeuskara zinegotzia eta Jabier

Zabaleta euskara teknikaria.

Dakizuenez, Katalunia trantsizio
nazionaleko prozesu batean sartuta
dago gaur egun. Katalanok erabaki
dugu erabaki egin nahi dugula. Prozesu
horren barruan, laster erabakiko da
noiz egingo den kontsulta eta zein
izango den galdera zehatza. Puntu ho-
netara iristeko, hainbat faktore gertatu
dira batera, batzuk egiturazkoak eta
beste batzuk, zirkunstantzialak. Segu-
ru ez ginela hona iritsiko katalanok ez
bagenu eduki gure gizartea kohesiona-
tzeko ahalmena. Eta gizartea kohesio-
natzeko lan horretan funtsezkoa izan
da hizkuntza katalana, integrazio-tres-
na ezinbestekoa. Gure herri eta plaze-
tan 200dik gora hizkuntza hitz egiten
diren garai honetan, bai gizarte-eragi-
leek eta bai erakundeek garbi ikusi
dute katalana dela hizkuntz aniztasun
hori kohesionatzeko tresnarik onena.
Kohesioa lortzeko, milaka hizkuntz

bikote –parelles lingüístiques–eta
mintza-talde eratu ditugu. Katalan-
hiztun askok beren denbora librea es-
kaini dute, borondatez, ikasleei aukera
emateko katalana praktikatzeko kafe

baten bueltan. Izan ere, katalana —edo
euskara— oraindik ondo ez dakien bati
egin diezaiokegun mesederik handie-
na abiatu duen prozesu horretan la-
guntzea baita. Eta, laguntzeko, hari
euskaraz hitz egitea da onena, pixkana-
pixkana, mimikaren laguntzaz eta, be-
harrezkoa bada, hainbat gauza itzuliz.
Garrantzizkoa da hizkuntza ikasten

ari direnei laguntza ematea. Ikastaro,
klase eta gramatikaz harago, behar-be-
harrezkoa dute gune bat izatea hizkun-
tza praktikatu ahal izateko. Oso zaila
egiten zaie gune horiek topatzea, jen-
deak, gu guztiok, berehala aldatzen du-
gulako hizkuntza, zailtasunak dituzte-
la konturatu bezain azkar. Hori dela-
eta, Katalunian kanpaina bat jarri
genuen martxan Plataforma per la
llenguakoek, etorri-berrien elkartee-
kin batera: Si us plau, parla’m en català
– mesedez, egidazu katalanez–, helbu-
ru garbi batekin: katalan hiztunek ez
aldatzea hizkuntza etorri-berri baten
aurrean daudenean.
Zentzu horretan, gutako bakoitza

irakasle ona izan daiteke, adibide bi-
kaina. Horretarako, hizkuntzarekiko
konpromisoa txertatu behar dugu gure
eguneroko jardunean: eskolan, lanean,
familiarekin, lagunekin, erosketak egi-
terakoan… momentu guztietan. Baita
gure haurren eskola aukeratzerakoan
ere. Katalunian, murgiltze ereduari es-
ker, katalana da komunikazio hizkun-
tza eskoletan eta, horrela, gure ikasle
guztiek oso maila ona lortzen dute ka-
talanez –eta beste hizkuntza eta arloe-
tan–.
Bukatzeko, dei egin nahi dizuegu

euskararekiko konpromisoari eusteko,
eta konpromiso hori egunero erakus-
teko zuen erabaki pertsonalen bitar-
tez. Katalana adibide hartuta, euskara
hizkuntza irekia dela erakutsi behar
duzue, batzen duen hizkuntza, moder-
nitateari lotua. Eta gaur egungoa beza-
lako testuinguru globalean modernita-
tea zera da: aniztasunaren aberastasu-
na onartzea eta gurea baloratzea.
Horregatik, oriotarrak, gure mezua

honako hau da: optimismoa eta alaita-
suna. Zuen etorkizuna zeuen eskuetan
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dago-eta!
Eskerrik asko, moltes gràcies.a. 

Rosa de les Neus eta Francesc Marco Palau.

Plataforma per la llenguako kideak

Tragoak ez dira bakarrik
ateratzen
Hemen daude inauteriak, eta festa
elektroniko polita antolatu dugu bihar
etxean. DJak izango ditugu belarriak

bete eta hankak astintzeko musika jar-

tzen. Gaztetxea atonduta egongo da eta

bertako kideak –eta nahi duena–mo-

zorrotuta egongo gara, guztiak temati-

ka berdinarekin. Besamotz gaude, or-

dea, askotan bezala, tragoak aterako di-

tuzten eskuekin.

Gustura joaten gara Etxeluzera zer-

bait dagoenean. Ordu pare bat barran

pasatzea ez da lan handia baina izuga-

rrizko laguntza da. Hurrengoan beste

batek aterako dizu tragoa eta denok

pozik! Etxeluze

Hondakinak bere lekuan

Aste bukaera gure herri polit honetan.

Senarra konposta botatzera joan da,

eta ezustekoa topatu du edukiontzi

marroian –tapa handia irekita zego-

en–: xurgagailua; atera du, eta kanpoan

utzi. Propina hurrengo egunean: kol-

txoi eder bat eta  tramankulu batzuk.

Nork gehiago? Garbigunea erabiltzeko

dago, eta doan da. Eta horrelako gauzak

jasotzeko, udalak berak bilketa egiten

du hilaren lehen astelehenetan.

Nire kontzientzia ez zegoen lasai na-

rraskeria hori salatu gabe. Zuena? Ana

Lasa

Aurreko KARKARAn, 347.ean, egin-
dako akatsak zuzendu egin nahi
ditugu; zuzentzeko modukoak di-
renak, bai, behinik behin: Aiaren
eta Orioren arteko mugen gaineko
erreportajean emandako zenbaki
batzuk ez ziren zuzenak: Tren-gel-
tokia 1895ekoa da, ez 1985ekoa, eta
Torrotxotarren familian zortzi se-
nide ziren. Barkatu okerrak.

Okerrak zuzentzen

Tristea, ulertezina da, eraikin pu-
bliko baten sarrerak eskailerak,
eta bakarrik eskailerak, izatea

XXI. mendean. Urte mordoska dituz-
ten eraikinak ere aspaldian egokitu zi-
tuzten kasu asko eta askotan, edonor
hartu ahal izateko. Orioko Kultur Etxe-
aren kasuan, ordea, gurpildun aulkian
dauden herritarrek eta ume kotxeek,
besteak beste, ez dute urteetan barrura
sartzeko gonbitik jaso. Eusko Gudari
kalera daramaten zortzi eskailerek ix-
ten zieten sarrerako bidea. 

Kultur etxe atzeko plazan bada alda-
pa, bai, baina itxita egoten dena eta are-
to nagusira zuzen-zuzen daramana.
Handik sartzeko, Imanoli esan behar
eta horretarako barrura sartu behar!
Aurrerantzean herritar guztientza-

ko sarrera izango du kultur etxeak, sa-
rrera nagusirako aldapa eginda. Irten-
bidea gustuko izan ala ez, lana bukatu-
ta –laster behar dute izan–kultur
etxeko ateetatik edonork sartu ahal
izango du.

Kultur etxeko 
sarrera egokituta

ZORIONAK! JAIOTAKOAK EZKONDUTAKOAK

HILDAKOAK

Ez da ezkontzarik egon

Antonio Delgado Porrito, Sevillan, ur-
tarrilaren 30ean. 83 urte

Joxe Agirresarobe Aristi, Orion, otsai-
laren 4ean. 67 urte.

Milagros Oliden Esnal, Orion, otsaila-
ren 4ean. 54 urte.

Carlos Perona Casado, Orion, otsaila-
ren 11n. 92 urte.

Antonio Uranga Miralles, Orion, otsai-
laren 11n. 88 urte.

Ez da jaiotzarik egon.

Eskela edo urteurreneko gogoan-
garria Karkaran jarri nahi baduzu,
deitu gure telefonora:
943 83 15 27
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Erritmo
bizi biziz 

M
akilari bizarrak atera eta Santa eske errit-
mora hasi genuen otsaila. Zorion etxe hon-

tako denoi! Bestelako erritmo batean, be-
larriak goxatzeko eta hankak astintzeko
aukera behinik behin izan du musikazale-

ak gurean: lasai eta goxo aritu da Ane Erkizia Euskadi Gazte-
an, eta tinpanotik hanketaraino jaitsiko zitzaion bati baino
gehiago musikaren doinua Danbolin musika eskolako dan-
tza tailerretakoek eskainitako emanaldian. Altxa, altxa!  Ijiji!

Hanketatik gora, eskuetaraino igo zitzaien, aldiz,  noten
oihartzuna Andoaingo Piano Jaialdian izan diren piano-jo-
tzaile trebeei.
Musika erabat desberdina daukagu Kultur Etxean. Sarrera

irisgarritasun beharretara egokitzen ari dira trika-traka-
tron. A zer rockontzertuak eskaini dizkiguten eguneroespa-
loia puskatzeko tresnek ! Hoberako izango da-eta, agoanta!
Berdin pentsatuko ote dute Ibaiondoko bizilagunek! Bidego-
rri berriaren erabiltzaileek goxatuko dituzte haien belarriak.
Gogotsuago entzun ditugu  seguru otsailaren 15ak utzitako

melodiak. Mus, handira, parerik ez, hor dago! plaza inguruan,
karta jokoen erritmora, bizi-bizi, aurkari begi luzeak gezu-
rretan harrapatu aurretik. Egia ezkutatzen abilak izan orain-
goan ere oriotarrak! Euskal Herriko txapelketarako txartela
lortua dute Orioko ordezkariek.  Heletan arituko dira mar-
txoan eletan, hitz eta pitz.
Musika emanaldirik sutsuena arraunlariek plazan eman-

dakoa izan da. Oriaren jaitsiera irabazteagatik jasotako Bab-
yauto banderak haizearen kontra astintzean egindako doi-
nuekin liluratuta zebiltzan asko. Etorriko dira gehiago!
Belarriko mina egiten duen abestiak ere izan ditugu, ordea.

LOMCE legeak hizpide izaten jarraitu du otsailean ere. 
Txaranga hotsekin hasiko dugu martxoa: txindata, txinda-

ta! Joaldunek esnatu dute lurra. Hartu trapu zaharrak, soine-
an jantzi. Lotsa albo batera utzi eta ondo pasa oriotar eta aia-
rrak! 

“Balsa, trikiti-doinuak, rock go-
gorra, musika modernoa eta
berezia. Denetariko musika
izan dugu otsailean”

Danbolin musika eskolako dantzako ikasleak. KARKARA

Gipuzkoako mus txapelketa hartu zuen Oriok otsailean. KARKARA

Kultur etxeko sarrera-irteera egokitze lanetan ari dira. KARKARA
lore berasaluze
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“Asko aldatu dira
gauzak txikia nin-
tzenetik hona”

O
rain lehen ez geneukan aukera

bat daukagu, eta guk probe-

txua ateratzen diogu. Lehena-

go Orioraino jaitsi behar  izaten ge-

nuen edo kooperatiban erosi. Orain,

momentuko produktu freskoak eros-

teko aukera herrian bertan daukagu

eta poztekoa da.  Azokan material ona

dago eta guretzat garrantzitsuena hori

da, hortaz, irautea nahi dugu.

Eskaintza hau daukagu, nahi duena

etorri dadila eta nahi duena ez, bakoi-

tza librea da.. Gu hasi zenetik astearte-

ro etorri gara, eta etortzen jarraituko

dugu. Denboraleak ez du lagundu, bai-

na jendea hurbildu da eta hori ona da

bizi iraupenerako. 

Mariano arruti

Jubilatua

Etorkizunik ikusten al
diozu Aiako 
astearteroko azokari?

“Aurrera jarrai-
tzeko gehiago in-
dartu behar du”

A
steroko zita dut azokarena,

hasi zenetik etortzen naiz.

Sentsazioa daukat indartzen

ari dela, izan ere, gero eta jende gehiago

bertaratzen da. Agian, hasieran azoka-

ren berri ez zutelako da; eta orain, za-

baltzen ari denez, jende gehiago ibil-

tzen da.

Etorkizunean ez dakit zer gertatuko

den. Esperantza daukat aurrera jarrai-

tuko duela, iniziatiba ona iruditzen zait

eta.  Horretarako are gehiago indartu

behar du, jende gehiagok gerturatu. Ez

da erraza, kotxerik ez daukanak zailta-

sunak dituelako; baina badira anbula-

toriora autobusez etorri eta bidaia

aprobetxatzen dutenak ere.

arantzazu beldarrain

etxez-etxeko laguntzailea

“"Errentagarria
zaigu Aiako azo-
kara etortzea"”

H ilabete daramagu eta balan-

tzea positiboa da. Lehen egu-

netik etorri da jendea, eta

behin etorri denak errepikatu egin du.

Astero-astero etortzen diren bezeroak

dauzkagu, huts egiten ez dutenak.

Pentsatzen dut herriak lehen hutsu-

ne bat zuela, eta guk premia hori bete-

tzen dugula; izan ere, herritarrek es-

kertu dute azoka jartzea. Eta guri,

errentagarria ateratzen zaigunez, po-

zik gaude oso. Ondo hasi garen arren

gure helburua hobetzea da, etorkizu-

nean indar handiagoa izatea. Aiarrak

Oriora joaten diren bezala, asteartetan,

Oriotarrak hona etortzea gustatuko li-

tzaiguke. 

Jose angel Matias

Fruta-sailtzailea
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Moja-etxea, 
herritarren izerdiarekin
egindako etxea
Lardizabalek opari emandako lurren gainean aiarrek hu-
tsetik eraikia, jantzia eta zaindua, herritarren erabilera-
rako zena,Elizari dagokio, legez, Donestebe; bihotzez,
ordea, aiarrei. 
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TESTUA: JOXEMARI GONZALEZ DE TXABARRI
ARGAZKIAK: KARKARA 

A
ramendi baserriaren jabeak, Jose Maria Lar-
dizabalek, bere lurren zati bat Aiako erretore
On Leandro Urretabizkaiari eman zion
1933ko abenduaren 23an, han Moja-etxe
izenez ezagutzen dugun –Done Estebe izena

dago idatzia etxe-atariko harrian–eraikina altxatzeko. Jose
Francisco Isturiz notarioaren aurrean erregistratu zen
Moja-etxe 1934ko urtarrilaren 19an, Azpeitiako erregistro-
an. 

1933 eta 1940 artean eraiki zen Moja-etxe, Aiako biztanle-

en izerdiarekin jasoa.  Aiarrek jarri zituzten materiala eta

esku-lana; dena doanik, musutruk, herriko bizilagun guztiek

erabiltzeko tokia izan zezan Aiak.

Elizaren esku
1936ko irailaren 2an zendu zen Leandro Urretabizkaia Or-
mazabal, Errepublikaren defendatzaile izandakoa.  Dena
den, haren heriotza ez zen egiaztatu 1937ko martxoaren 15a
arte.

On Leandrok anaia bat zeukan, hargina,  Joakin Urretabiz-

kaia Barbas, eta hari laga zion gerora Moja-etxe eraikiko zen

lurzorua oinordetzan. Hala adierazi zuen Leandrok berak

1930eko otsailaren 27an Zumaiako notariotzan sinatutako

testamentuan. Burgosko Azken-nahi Egintzen Erregistro

Nagusiak eta Iruñeko Lurraldeko Notarioen Elkargoak

1937ko urriaren 2 eta 7an igorritako egiaztagiriak jasotzen

duen bezala, Leandro Urretabizkaiak ez zuen bestelako tes-

tamentu-xedapen bakar bat ere eman. 

1937ko urriaren 11n onartu zuen oinordean emandakoa
Joakin Urretabizkaiak eta halaxe jasotzen du 1937ko azaroa-
ren 22an Azpeitian erregistratutako agiriak. Anaia hil eta
urte eta erdira egin zuen bere Moja-etxe Joakinek. Ez zion
eskua artean asko iraun, egun berean Aiako San Esteban eli-
zaren izenean jarri baitzuen eraikina  nazional-katolizismo
espainiarrarenjarraitzaile sutsua zen Hilario Larburu Hubi-
llos apaizak. Urte bete pasatxo zen gerra zibil odoltsua hasia
zela.
Bizileku zuen parrokia-etxetik bota egin zuen Joakin

Urretabizkaia etorri berria zen Larburu apaizak. Miseria go-
rrian, batere jabetzarik gabe, geratu zen Urretabizkaia, Aia-
ko erruki etxean bizi eta pobre hil zen arte. 

Herri erabilerarako egokia
Eskolaurreko umeak hartu zituen lehendabizikoz Moja-
etxek ateak ireki zituenean.  Hermanas de la Unión Apostóli-

cakongregazioak zaintzen zuen Done Estebe. Bertan bizi zi-
ren mojak gainera. Lardizabal eskola eraikitzean, 1970 ingu-
ruan, erabilpenik gabe geratu zen Moja-etxeko eskola;
ondorioz, desagertu egin zen kongregazioa ere.
Jesus Iturrospe apaizak bestelako erabilera eman zion

gero Moja-etxeri. Pelikulak ikusteko aukera eskura jarri
zuen Iturrospek, igandero herritar guztientzako moduko
zine emanaldiak antolatzen baitzituen. Herritarrei begirako

“Ondorengo urteetan sarritan
eskatu izan dute Lardizabal
eskolako arduradunek Moja-
etxe erabiltzeko baimena...
Baina apaizaren ezezkoa jaso
dute orain arte ordainetan. “

“Anaia hil eta urte eta erdira
egin zuen bere gerora Moja-
etxe hartuko zuen lur-zorua-
Joakinek. Ez zion esku artean
asko iraun, egun berean Aiako
San Esteban elizaren izenean
jarri baitzuen eraikina nazio-
nal-katolizismo espainiarraren
jarraitzaile sutsua zen Hilario
Larburu Hubillos apaizak”
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apaiza izan zen eta zineaz gain, bestelako hainbat ekimen an-
tolatu zituen herriko gazteentzat. Gaur egungo gaztelekua-
ren antzerakoa zen Moja-etxe orduko gazteentzat; gazte eta
helduentzako aisialdiko eremu aproposa zen hartan. Beste-
ak beste, Aizpea dantza taldearen makina bat entsegu eta
emanaldi hartutakoa da Donestebe eraikina.
Ramon Eriz etorri zen apaiz Iturrosperen atzetik. 
Manuel Aizpurua Idiakez San Estebango elizara iritsitako-

an aldatu ziren kontuak errotik. Moja-etxeri ematen ari zi-
tzaion erabilera bukatutzat eman zuen apaiz berriak eta erai-
kinean zerbait antolatzeko asmotan zebilenak aitzakiak eta
kexak jasotzen zituen ordainetan.

Zahar-etxe
Halako eraikin ederra egonean, batere erabili gabe, ikusita,
zahar-etxe bihurtzeko asmoa agertu zuten hainbat estamen-
tuk. Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Udaleko gizarte zerbi-
tzuen eta herritar boluntarioen laguntzaz, oinarrizko beha-
rrak asetzeko egokitu zen eraikina, zaharren egoitza gisa era-
bili ahal izateko. Horrelako lanak hartu eta gero, proiektua
bertan behera geratu zen Manuel Aizpurua Idiakezek
proiektuari ezetza eman ziolako.

Kultur ekintzen gordeleku
Ondorengo urteetan sarritan eskatu izan dute Lardizabal es-
kolako arduradunek Moja-etxe erabiltzeko baimena. Kultur
arloko jarduerak egiteko –antzerki eta abarrak–leku apropo-

ZENBAKIA

74
urte.Moja-etxe altxa zenetik pasa dira urte mordoxka horiek guz-
tiak. Aiarren bizitzako hainbat eta hainbat pasarte eta istorio gor-

detzen ditu Done Estebek. Herriko haurren bizipozaren testigu,

hutsik, bizirik gabe dago azken urte luzeetan.

sa dela iritzita egin izan dute eskaria. Baina apaizaren ezez-
koa jaso dute orain arte ordainetan. 
Negua goxatzeko helburuz, Lardizabal eskolako guraso el-

karteko ordezkariek zine-emanaldiak Moja-etxen egiteko
baimena eskatu zioten 2000an apaizari. Nolabaiteko baiez-
koa eman zuen orduan apaizak. Dena den, proiektorea erosi
eta zenbait emanaldi eskainita, denak ere baldintza oso kas-
karretan, umiliazioz, Moja-etxea ixtea erabaki zuen Aizpu-
rua apaizak egun batetik bestera. Gaur egun arte.
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Herritarrei itzultzeko garaia

H
erritarron izerdiarekin jaso zen gora Moja-etxe. Urte mordoxka
batean herritarren erabilerara bideratutako eraikina izan da. Le-
gez, apezpikutzari badagokio ere moralki herriarena dela uste
dugu; denona. Horrenbestez, eskaintza onena egiten duenari sal-
du ordez, herriari itzuli behar litzaiokeela uste dugu.

Egoera honi azken gertaerak gehitu behar zaizkio gainera: urtero be-

zala, Lardizabal eskolako organo gorenak Donestebe erabiltzeko

baimena eskatu zion Donostiako apezpikutzari. Haien eran-

tzuna ondorengoa izan zen: Donestebe erabili nahi badu-

zue, esaiozue zuen alkateari eraikina erosteko.

Badugu apaiz gazte berri bat herrian baina lehengo

bidetik joan dira gauzak. Badakigu berea duela Moja-

etxe eta diru premian dabiltzala. Baina elizak baditu

beste eraikin batzuk saltzeko. Eta gaur egun hutsik

daudenak gainera inolako erabilpenik eman gabe;

esatera baterako apaiz- etxea, Donjuanenea eta abar.

Ez du balio besteei diru eske aritzea elizan eta beste

horiek behar dutenean bizkarra ematea.

Erreportajean emandako datuek herritarren eta gai-

nerakoen hausnarketa bideratzeko balio dezaten espero

dut. Horrekin batera, gaiarekin lotutako organo konpetente

guztiek aurrerapauso bat eman dezaten eta Moja-etxe Aiako

Unibertsitateko herritarren esku utz dezaten nahi dugu.

Eskaerak gogoan izango dituzuelakoan!

Gaiarekin lotutako organo konpetente guztiek aurrerapauso
bat eman dezaten eta Moja-etxe Aiako Unibertsitateko herri-
tarren esku utz dezaten nahi dugu

Joxemari 
Gonzalez de Txabarri
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Birziklatu egin behar dugu

O
rioko udaletxeko balkoian dago jarri-

ta datua: %36. Hori da oriotarrek sor-

tzen dituzten hondakinetatik birzi-

klatzen dena gaur egun. Gainerakoa,

%64, zaborretara doa.

Ez da oso harro egoteko moduko datua, kontuan

hartzen badugu Gipuzkoako toki batzuetan %80tik

gora birziklatzen dutela –urrutira gabe, gure auzo-he-

rrian, Usurbilen, %90 birziklatzen dute, atez ateko sis-

temarekin orain dela bost urte hasi eta gero–.

Gure Euskal Herri dontsu honetan edozein eztabai-

da politikoki markatzeko dugun joera tristeagatik ez

balitz, ez litzateke erraz ulertzekoa: guztiok nahi ditu-

gu birziklatze-tasa murritzak handitu, eta badugu sis-

tema bat, frogatu duena hori lor dezakeela oso epe la-

burrean eta aparteko arazorik sortu gabe . –Lezon,

esaterako, %28tik %83ra igo zuten birziklatze-tasa,

atez ateko sistema ezarri eta hilabete bakarrean. Ha-

rrapazank! Eta Antzuolan ere oso denbora laburrean

iritsi dira %90 birziklatzera–; baina, hala ere, hemen

segitzen dugu kateatuta,  garai batean batzuek eta bes-

teek gaia agenda politikoaren erdigunean jartzea era-

baki zutelako, horretaz dakiten aditu eta teknikarien

eskutan uzteko partez.

Gaia bandera bihurtuta dago aspaldian eta, hori ger-

tatzen denean, tarte txikia uzten zaio azterketa sose-

gatuari. Nork bere bandera astintzea bihurtzen da hel-

buru, eta kontrarioari ahalik eta kalte gehien eragitea.

Edo norbaitek uste du kontu hau Diario Vascoren le-

hen orrialdeetan etengabe egotea erabaki zutenen

kezka hondakinak biltzeko sistema hobetzea dela? Zo-

ritxarrez, ez.

I
nork gutxik ukatuko du gaur egun, gure mun-

du modernoeta aurreratuhonetan, zaborrak

eta hondakinak modu beldurgarrian ugari-

tzen ari zaizkigula. Aurreko batean berriro

ikusi nuen ordenagailuan satelite batetik oze-

anoari ateratako argazki bat, non plastikoz osatutako

irla erraldoiak ikusten ziren. Ikaragarria, eta beldurga-

rria. Hori da itsasoan dagoena; eta gure mendietara eta

ibaietara botatzen ditugunak? Edota airera botatzen

ditugun keak? 

Badira urteak arazo honi neurriak eta irtenbideak

ematea premiazkoa zela ikusi zutela agintariek. Orain

dela ia hogeita hamar urte ikusi genituen gure etxe in-

guruetan lehenbiziko kontenedoreak: horiak, berde-

ak, urdinak… Zaborrak birziklatzeko premia beneta-

koa zela jabetuta, batzuk behintzat ez genuen dudarik

izan edukiontzi haiek erabili egin behar genituela, zin-

tzo-zintzo; eta baita egin ere. 

Bide horretan aurreratzen segitzeko, bi sistema

planteatzen dira orain: batetik, atez ateko sistema;

bestetik, bosgarren edukiontzia. 

Garbi daukat, era batera ala bestera, zerbait egin be-

harra dagoela. Baina iruditzen zait politika bateratu

bat egin behar dela, sistema bakoitzak dituen abantai-

lak eta emaitzak ondo aztertu eta gero. 

Azterketek diotela atez atekoa egokiagoa eta bidera-

garriago dela eta gehiago birziklatzen dela? Bada, au-

rrera atez atekoarekin; baina, esate baterako, ez dieza-

datela esan niri astelehenean edo ostegunean arraina

edo patatak jan behar ditudanik, mesedez! Jarri gazte-

ak lanean, maizago egiteko bilketa horiek! Haiek ere

lanbide hori gustura asko hartuko lukete-eta!

“Politika bateratu bat egin behar
da, sistema bakoitzak dituen aban-
tailak eta emaitza aztertu eta gero”

“Gaia bandera bihurtuta dago as-
paldian eta tarte txikia uzten zaio
azterketari sosegatuari”

Jabier Zabaleta Manu Etxeberria
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Arralde eta Orio, 
Goenkale eta Karkara

A
rralde. Harri-aldea, Xuai baserritik Oribaza-
rrera bitarteko ibaiertza. Fikzioan bada ere,
kostako herria da Arralde; arrantzaleen gel-
toki. Orio ere, arrantzaleen herri; eta arrau-
naren kabi. Oriako jaitsieran geratu da argi,

herriaren kolorea dela hori. 
Ibaian behera txalupak, arraunkadaz arraunkada. Aiatik

Oriora eta Oriotik Aiara herri-

tarrak: hara eta hona. Taberna

zuloan hau eta bestea. Arral-

den, Boga; Orion,Loretxu ta-

berna. Kalean aupa, apa eta

epa. Arralderen antzera guz-

tiak ezagun, guztiak familia.

Guztion artean zuhaitz genea-

logiko bat osatzeko gai izateraino? Ni baietzaren alde. 

Apustua KArKArAk egin duena. Hogeita bost urte bete be-

rri dituen honetan multimediaren alde egin du. Mende laur-

dena darama istorioak kontatzen, historia idazten. Goenka-

le baino zaharragoa da, pentsa. 

Olatz  Artola

Goenkale ere eraberritu da. KArKArAn nahiz Goenkalen

hartutako erabakiak ildo beretik doaz. Telesailean familia

berriak sartu dira; KArKArAn, lan talde berria. Maiztasuna

aldatu da Goenkalen, baita iraupena ere. Saioak, mamitsua-

goak dira. Urte berriarekin postontzian hilean behin aurki-

tuko duzuen KArKArA ere mamitsuagoa da. Landuagoa.

Hori bai, izan astean behin, egunero, ordu betez ala ordu er-

diz, beti, prime-timean. 

Goenkaleren grabazioen

lekukoa Oriok Tolosari

pasa dio. Tolosak, ordaine-

tan, Kilometroaken leku-

koa Oriori. KArKArA, aldiz,

Eusko Gudarien kalean da.

Interneteko atari berrira

salto egiteko gogoz beterik, kazetaritza prime-timean egon

nahi bada ez baitago beste biderik. Eta noski, ateak zabalik,

zuekin egin nahi baitugu arraunean internetaren olatuan.

Zuekin eta zuentzat egin nahi dugu KArKArA, beraz, atea jo

eta sartu lasai barrura, zuen etxean zaudete eta.

Arralde eta Orio, biak dira arraunaren
kabi. Goenkale eta KArKArA, ordea, ber-
tako historioen biltoki. Telesailaren an-
tzera, berrikuntzekin datorkizue
KArKArA
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Gutxitu, berriz 
erabili, birziklatu

Z
abortegi eta errauste plantarik gabeko hondaki-
nen kudeaketa martxan jarri nahi du Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak. Orion ere hondakinen ma-
haiak landu eta alderdi guztiek aho batez onar-
tutako dokumentuak 2015 hasierarako

birziklatze-tasa %65ekoa izatea erdietsi nahi du. Baina lor-
tuko al dugu?

Badira hiru hilabete udaletxeko balkoian gure birziklatze-

tasa zenbatekoa den adierazten zaigunetik. Eta egia esan,

puntu bat gora puntu bat behera, bere horretan mantentzen

da. Zer egin behar dugu jendea kontzientziatzeko? 

Tristea da, baina Orioko etxe askotan oraindik ez da ezer-

txo ere birziklatzen; ezer ez. Zabor guztia edozein koloreta-

ko poltsa berean sartu eta barneko deabrutxoak esandakoari

jaramonik ez diete egiten horiek. Eta bitartean, gu, inguru-

menak arduratzen gaituen horiek, udaletxeko balkoira begi-

ratu eta madarikatzen, 36 zenbakiak gora noiz egingo duen

desiratuz. 

Inguruko herrietan izugarrizko saltsan ibili dira zaborra

biltzeko atez ateko eta gaikako sistemen inguruan. Balkoiak

zaborrez apaindu dituzte, sinadura-bilketak burutu dituzte,

kontzentrazioak egon dira ... Oriora ez da horrelako ezer iri-

tsi, eta badirudi oso urruneko kontua iruditzen zaigula. 

Baina, ez da horrela. 2014 amaieran Urtetako zabortegiak

bere ateak itxiko ditu betiko eta 2015ean Gipuzkoako beste

bi zabortegik: Azpeitiko Lapatxeak eta Beasaingoak. Birzi-

klatzea eta konpostatzea izango dira Gipuzkoako hondakin

kudeaketa berriaren ardatzak, eta horretarako noski, etxee-

tatik hasi beharra dago. %36ko birziklatze-tasa %65era iris-

teko asko –ikaragarri–falta zaigu eta denbora aurrera doa,

azkar. Bestela nork daki, agian hona ere iritsiko da atez ateko

sistema, eta orduan alferrikakoa izango da bosgtarren –edo

bi-hondakinen–edukiontziaren  aldeko kanpaina edo poli-

tika egitea. 

Hala ere, hondakinen gaiarekin politika egiteak haserre-

tzen nau ni gehien. Batzuk atez atekoa defendatzen dute,

besteek gaikako sistema. Baina momentuz, atez atekoa du-

ten herriek dute birziklatze-tasa altuena. Guk ere lortuko

ote dugu horien parera iristea? Non da hain handi egiten gai-

tuen oriotartasun hori?

Ni ere gehiago konbentzitzen nau gaikako sistemak, baina

udalak botatako enbidoari jaramonik ez badiogu egiten, be-

ren eskuetan egongo da hordagoa. 

Garaiz zaude, irakurle. Erronka ederra dugu parez pare.

Har ezazu birziklatzea jolas moduan eta ekiozu abentura

ederrari, naturak eskertuko dizu eta. Eta etxean ontziren bat

falta baduzu, lasai, herriko burdindegian gustura salduko

dizkizute-eta.

Bitartean, plazatik pasatzen naizen aldiro, udaletxeko bal-

koira begiratzen jarraituko dut, zenbaki hori gora eta gora

nola doan ikusteko irrikatzen bainago.     

Urtetako zabortegiak bere ateak itxiko
ditu betiko eta 2015ean Gipuzkoako
beste bi zabortegik: Azpeitiko Lapa-
txeak eta Beasaingoak. Birziklatzea eta
konpostatzea izango dira Gipuzkoako
hondakin kudeaketa berriaren arda-
tzak, eta horretarako noski, etxeetatik
hasi beharra dago

Ainhoa Mateos
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“Orioko Curriculumeko edukiak
zedarritzen gabiltza aurtengoan”

OLATZ ARTOLA 

Kultur ondarearen transmisioa berez ematen zen lehen, fa-
milian. Azken urteetako gizarte aldaketen ondorioz, trans-
misio natural hori eten eta ardura ikastetxeen esku gelditu da
hein batean.  Historia anekdotikoa ez izatea du helburu Orio-

ko Curriculumaekimenak.
Garrantzitsua al da gertuko ondarearen transmisioa?
Gertuko ondarea, norberaren identitatea ezagutzen hasteko
eta proiektatzeko baliabide paregabea da ikasleentzat.  
Oteizak zioen bezala, arraunlarien tankeran, atzera begira
egin behar da aurrera, nortasuna garatzeko iraganari so egin
behar zaio. Nolako Orio nahi dugun erabakitzeko, lehen no-
lakoa izan zen ezagutu beharra dago eta hori bermatu nahi
dugu ikastetxeetan. 
Horregatik jo al zenuten ikastetxeetako atea?
Pertsona kritikoak sortzeko tresna da hezkuntza; horretara-

ko testuingurua ezagutu eta ulertu behar dute umeek. Hor-

taz, garrantzitsua da gaztetatik kultur ondarea ezagutzea.

Herriko edukiak lehenago ere landu izan dira Orioko ikaste-

txeetan baina guzti hori modu osatuago eta formalago bate-

an egiteko beharra antzeman genuen.

Horregatik ikastetxeetan transmisio hori emateko aukera
izan dezaten ziurtatu nahi dugu eta hala izan dadin, materia-
la bilduta utziko dugu.
Curriculumean bilduko duzue material hori, ezta?
Orioko curriculum partikularra ari gara sortzen, lau adar di-
tuena: euskara, giza zientziak, musika eta natur eta osasun

Iñigo Gaiton eta Ainhoa Zumeta  
Orioko Curriculuma Sortzen elkarteko kideak

zientziak. Gai horien inguruan 16 urte bitarteko ikasleek ja-
kin behar luketena biltzen dihardugu.  Eskoletan duten ohi-
ko trataeraz gain,gure ikuspegi berritzaile edo kritikoa sar-
tzen ahalegintzen ari gara, hezkidetza edo ingurumenaren
trataeran kasu, egiteko ugari baitago oraindik.. 
Arlo horiek garatzeko Orioko adituengana jo duzue.
Erronka handia da  prozesu guztia oriotarrok oriotarrontzat
egitea, baina zorionez Orio herri bizia izan da, alor ezberdi-
netan herritarrak asko mugitu dira aspalditik. Aberastasun
handia dugu jakintza askotan. Horri zukua atera nahian ga-
biltza, Orion mila altxor ditugula erakusteko ahaleginean.   
Osatuta noiz egongo da?
Ekainerako amaituko dugu behin behineko bertsioa.Dato-
rren ikasturtean, prozesu parte-hartzaile baten bidez herri-
tarrek txosten hori onartzen duten edo ez erabakiko da. Pro-
zesu parte-hartzaileak sortzeak, jendearen inplikazio han-
dia eskatzen du, eta horretarako, herritarren interesa piztea
ez da nahikoa,  eragin egin beharko da.
Herriarentzat  herritarrekin egin nahi duzue, hortaz.
Proiektuaren berezitasuna hori da, baina baita zailena ere;
jende askoren ahalegin eta esfortzua eskatzen baitu. Aurten
txostena osatzeaz gain   proiektua sozializatzeko saiakeran
jarraitzen dugu: sare sozialetan interakzioa bilatuta, KARKA-
RAn bloga ireki eta ahalik eta gehien elikatuz... Gainera, au-
rrerantzean, gehiagotan egingo dugu salto plazara, ekaina
bitartean egutegia ekintzaz bete baitugu.

Lehen hazia alderdi politikoen, ikastetxeetako ordezkarien eta norbana-
koen atxikimendua izan zen. Ekimenaren enborrari heldu zioten ostean,
datu-bilketa faseari. Loratzeko, herritarren parte hartzea eskatu dute
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“Orio herri bizia izan da,
alor askotanaberastasun
handikoa. Horri zukua
atera nahian gabiltza”

Zer da, zehazki, antolatutakoa?
Parekidetasuna hizpide hartuta, mahainguru-gosaria anto-
latu  dugu gaztetxeko eta Esperientzia eskolako herritarre-
kin. Bestalde, eskola-kirolaren gaiarekin ere antolatu nahi
dugu zerbait. Lehengo ikasturteko autopista azpiko margo-
keta errepikatzekotan ere bagara; oraingoan, ikastetxeetatik
bideratuta. Ekaina erdialdean kontzertua egin nahi dugu
Orioko abestiekin eta txostenaren aurkezpen ekitaldia ere
izango dugu. 

Orain arteko bidean ze zailtasun izan dituzue?
Proiektua aitzindaria denez ez dago non begiratu, eta errefe-
rentzia falta ari gara sentitzen erabaki batzuk hartzean. Gal-
dera ikurrak azaltzen dira, tarteka nahi baino gehiago, baina
horrek ere badu bere xarma.
Eta alde onak? Erraztasunak?
Gai askotan, bilketa lana erraza da, aurretik jende askok lan
mordoa egina baitu. Bestalde, udalak aho batez onartu zuen
proiektuari sostengua ematea, eta horrek ardura eta kon-
promisoa sortu du gugan. Aldi berean,  pizgarria ere bada
konfiantza hori dugula sentitzea. 
Balantzea, hortaz, positiboa?
Gustura eta gogotsu ari gara, seriotasunez. Lan-dinamika

oso eraginkorra da, eta taldekideon artean edozein gairi hel-

tzeko konfiantza handia hartu dugu denbora gutxian.  Gora-

beherak izan arren, ilusio handia daukagu. Emaitzari erre-

paratu gabe, saiakerak bera oso aberasgarria da.

Orioko Curriculuma Sortzen elkartearen ustez nortasuna osatzerakoan ezinbestekoa da zer izan garen jakitea. KARKARA 
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ARGAzKi eRRepoRtAjeA

Babyauto bandera irabazi
zuten Orioko mutilek
Babyauto III: bandera eraman zuten Orio “A” traineruko mutilek,
19:30:11ko denborarekin marka hautsiz. “B” ontzikoak 19. postuan iri-
tsi ziren helmugara, 20:58:14ko denbora eginez 6000 metroko jai-
tsieran. Neskak berriz, 14:48:55eko denboran bete zuten 4000 metro-
ko ibilbidea, hirugarren postua lortuz.

Orio arraun elkarteko neskak estropada bukatu berritan. lizarralde Arraunetxe aurrea ontziz beteta. olasagasti

Sasoian. olasagasti Neska-mutil. lizarralde

Orioko seniorrak azken paladak ematen. lizarralde Orioko neskak Nadeth patroiaren oihuen erritmora. olasagasti

348_Maquetación 1  28/02/14  10:25  Página 18



2014ko otsailaren 28a K A R K A R A   1 9

ARGAzKi eRRepoRtAjeA

Oriaren XV. Jaitsiera
Inoizko ediziorik jendetsuena izan da aurtengo Oriaren Jaitsiera, XV.ena.
Otsailaren 15ean, 1.000 arraunlari baino gehiago aritu ziren errioan gora
eta behera arraunean. Neska-mutil asko, ur gaineko palari begira, zeinek
azaburu handiagoa atera, ontziak aurrera egiteko. Irudi zoragarriak utzi
zituen estropadak eta horietako asko jaso zituzten KArKArArentzat Joxe-
mari eta Joxejulian Olasagasti anaiek eta Luis Lizarralde Bixkik.Irakoitz Etxeberria . JoxeJu olasagasti

Arraunak gora bandera ospatzeko . JoxeJu olasagasti “B” traineruko mutilak estropadarako prestatzen. JoxeJu olasagasti

Traineruak binaka uretaratzen. olasagasti

Oria ibaia traineruz beteeta. olasagasti
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Ura harriaren kontra,
itsasoa garaile

B
ata bestearen atzetik datoz denboraleak negu honetan. Itsasoa hase-

rre, haizea zakar eta euri zaparrada mardulak tarteka-marteka. Igogai-

luko gai izaten dena, egunero da hizketagai azkenaldian.  Izan ere, as-

paldiko urteetako txikiziorik handienak eragin ditu itsasoak gizakiak

jarritako mugak gaindituta.

Antilla hondartzako sorosleen eta Orioko Surf Elkarteko kideen txokoak pus-

katuta, Txalupa taberna nahas-mahas eginda eta bi barretan kalteak: kanpokoari

kosk egin dio itsasoak eta barruko eskoilerako zati handi bat irentsi egin du. Barra

muturreko faroa ere bera bota dute olatuek.

txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren

bat baldin badaukazu, ekarri

karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk eka-

rritakoa dela jarrita.

karkara

ARGAzKi mundiAlA
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elKARRizKetA

“Hutsune bat
dago kirola ikus-
kizun moduan
ustiatzean”

MIRIAM GARCIA 

Zer da kirol erronka?

Beti kirol munduan sartuta egon naiz eta hutsune bat ikusten
dut: ez zaio ikuskizun gisa etekinik ateratzen. Kirol ikuski-
zun bat antolatzean munduko korrikalari onena ekar daiteke
adibidez, baina oso garestia da eta agian askok ez dute ezagu-
tuko. Herriko eta inguruko kirolariek parte hartuz gero, be-
rriz, ikusmira pizten da. Denek dakite Kaanachek korrika
egiten duela, baina ez dute lasterketetan ikusten. Kirol
erronkaren helburua hori da, barruan duen ikuskizuna he-
rriari bertatik bertara eskaintzea.
Zertan datza erronka?

Tolosa, Usurbil, Orio eta Zarautzek parte hartuko dute; Kilo-
metroak festaren aurreko urteko antolatzaileak, aurtengoak
eta hurrengo urtekoak; eta Zarautz gertutasunagatik. Herri
bakoitzeko launa kirolari egongo dira, modalitate bakoitze-
ko bat: igeri, ergometroan, bizikletan eta korrika. Gehienak
goi mailako kirolariak izango dira, adibidez, Abraham Olano
txirrindulariak eta Maider Gaztañaga igerilariak  hartuko
dute parte.
Aurten kilometroak jaialdiarekin lotu duzu.

Bai, kirol-erronkari publizitate pixka bat egiteko, eta batez
ere Kilometroakeko erronkaren filosofiarekin bat datorrela-
ko, biak uztartu ditugu. Gaztetxo asko inguratzea nahi genu-
ke, erronkaren filosofia  aisialdia kirolarekin lotzea baita.

Hossain Kaanache
Irakaslea eta korrikalaria

Horrela, kirola gazte jendeari gerturatzea dugu helburu, az-
ken finean etorkizuna beraiengan dago. Neuk kirola egiteak
ez du aparteko garrantzia, baina nire eraginak beste kirola-
riak sortu baditzake primeran. 

Laguntza gehiago izan al duzu antolakuntzan?

Bai, aurreko bi erronketan ni bakarrik egon naiz antolatzen
eta aurten jende asko aritu gara lanean. Ni
talde bateko beste zati bat izan  naiz, besterik gabe. 
Ze giro espero duzue erronka egunean?

Orain arteko kirol erronkek arrakasta izan dute. Oihartzuna
eduki dute, herriko jendeak parte hartu duelako, eta batez
ere lehenengoan jende ugari bildu zen. Gainera kirolariek
izen bat badute, Euskal Herrian ezagunak diren herriko jen-
dea da eta horrek balio erantsia ematen dio. Giro polita sortu-
ko dela uste dut.

Kaanachek antolatzen duen hirugarren kirol erronka da hau. KARKARA

Martxoaren 8an hirugarren kirol erronka har-
tuko du Oriok. Aurten, Kilometroak jaiaren pro-
gramaren barruan sartuko da kirol ikuskizuna.
Kaanache da probaren antolatzailea.

“Herri osoari dago eskainita, baina batez ere,
hezkuntzaren munduari lotua dagoelako,
gaztetxoei zuzentzen diegu kirol erronka”

“Aurreko bi erronketan ni bakarrik egon naiz
antolatzen eta aurten jende asko aritu gara la-
nean.Ni taldeko beste zati bat izan naiz.”
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“kantari etxe batetik nator,
hortaz, batez ere etxean ikasi
dut. klaseetan gehiago ze-
haztu dut eta gitarra jotzen
ere ikasi dut”

ane erkizia talentu gaztea.  –euskadi gaztea,

akabo Bakea–, 2014ko otsailaren 13a.

hAndiK etA hemendiK

“
“argentinako euskal etxe
guztitako euskaldunak bildu
gara. urte guztia igarotzen
dute egun honen zain eta be-
rehala pasatzen da. agurra
gogorra izaten da eta atzera
kontatzen hasten dira berriz”

asier Gozategi, gozategi musika taldeko

kidea –elkar argitaletxea–, 2013ko urriaren 21a..”

ospAKizunA

Ahizpari jarraitzeko bidean
Futbolean ere bere tokia ari da egiten pixkanaka emakumezkoa.
Gero eta sarriago ikusten dira emakumezkoak goi mailako futbol
taldeetan dena ematen. Bide horretan, badira Errealarekin eta
Euskal Selekzioarekin aritu diren herritarrak. Leire Manterola da
orain artean azkena, ahizpa Ainararen pausoei jarraituz, Erreala-
rekin aritu baita  oriotarra duela gutxi.
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eRRepoRtAjeA

Aia-Orio, auzo herrien
mugak eta auziak (eta II)
1948an hasi eta 1952 bitartean, errio ondoko lur eremu bat
Aiatik desanexionatueta Oriora pasatzeko zorian egon
zen. Altxerrierreka, Santioerreka, Oribarzar eta Orioko gai-
neko 24 baserri hartzen zituen esparruak

1950 inguruan, Aiatik desanexionatu eta Oriora pasatzekotan egon zen lur-eremua: Santiyotik itsasoraino. ORIOKO UDALEKO ARTXIBOA
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TESTUA: I.ITURAIN
ARGAZKIAK: ARTXIBOA 

D
esanexioa gauzatzeko, hamaika bilera eta

joan-etorri egin zituzten baserri haietako

etxe-jabeek. Prozesu politiko bat abiatu zu-

ten, eta botoa ematera ere iritsi ziren. Espai-

niako Gobernua bera ere inplikatu zen gaian:

Madrileko Ministroen Kontseiluak baimena eman zuen lur

eremua Aiatik desanexionatzeko. Orioko Udalak onartu egin

zuen gune hura Oriorako hartzea. Mugarri berriak jarri ere

egin zituzten. Baina, gero, prozesua gelditu egin zen, beste

bide bat hartu zuen. Zer gertatu zen bost urte haietan?

Orioko Udalaren erabakiak
Orioko Udalak gaia sakon landu zuen. Hainbat udalbatzar
egin zituen gai honen bueltan. Batzar haien aktetatik hartuta
daude ondoko hitzak –erdaraz, jatorrizkoan bezala, eta la-
burtuta–:

1951ko urtarrileko udalbatzarraren akta
Anexión Alcherri-Erreca. La Corporación quedó enterada, a

través del Gobierno Civil, con gran complacencia, del acuerdo

adoptado en Consejo de Ministros celebrado el día 10 de no-

viembre, en virtud del cual se segrega de Aya el Barrio de Alche-

rri-Erreca, compuesto por veinticuatro caseríos, y se anexiona

a este municipio de Orio.

Tras breve deliberación se acordó por unanimidad que el tres

de febrero a las diez de su mañana se proceda al comienzo del

deslinde y amojonamiento del territorio a segregar, conforme a

los planos topográficos que se acompañan a dicho expediente,

facultando al señor alcalde para que designe la Comisión de

este Ayuntamiento que ha de asistir a tales operaciones, requi-

riendo también la presencia de un perito; un representante del

Gobierno Civil y una pareja de la Guardia Civil, y que se oficie

con la antelación debida a los alcaldes de los Ayuntamientos de

Aya y de Zarauz, para que sus respectivos comisionados asis-

tan a las operaciones de deslinde y amojonamiento como partes

interesadas.

1951ko otsailaren 24ko udalbatzarraren akta
Deslinde y Amojonamiento Barrio Alcherri-Erreca. Se dió

cuenta del resultado del deslinde y amojonamiento de la línea

divisoria de este término Municipal con el de Aya llevada a

efecto el día diez de febrero. Después de deliberar, por unanimi-

dad se acordó aprobar el acto de deslinde, autorizada única-

mente por la Comisión de Orio por incomparecencia de la de

Aya, y felicitar al Alcalde y a la Comisión por la defensa de los

intereses jurisdiccionales del Municipio y las gestiones reali-

zadas encaminadas a este fin.  

1951ko uztailaren 14ko  udalbatzarraren akta
Comisión deslinde Orio-Aya. Según escrito del Instituto Geo-

gráfico y Catastral, debe efectuarse sobre el terreno estudio

Oria errioa, Orio eta Aia. Errioa, bi herriak bereizten ala batzen?
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“1948ko apirilaren 16an Altxe-
rrierreka inguruko biztanleen
gehiengoak eskatu zion Aia
ko Udalari inguru hori Aiako
udalerritik atera eta Oriokoan
sartzea”

“Aiako Udalak 1948ko maiatza-
ren 20an adostu zuen eska-
era horren kontra egitea…
Orioko Udalak 1949ko uztaila-
ren 10ean egindako Udalba-
tzan aho batez erabaki zuen
eremu horretako biztanleek
egindako eskaera gauzatzeko
bidean abiatzea”

para fijar la línea limite definitiva sobre los términos munici-

pales de Aya y de Orio, el día 27 de julio deberá personarse en el

Barrio de Alcherri Erreca una Comisión de ese Ayuntamiento

debidamente autorizada. El ayuntamiento acordó, por unani-

midad, formar así la Comisión:

Alcalde-Presidente: D. Ramon Uranga Irigoyen; Concejal 2º

alcalde: D. Jose Juan Lerchundi Huegun; Concejales: D. Jose

Antonio Esnal Esnal y D. Julian Idiaquez Egaña; Perito prácti-

co: D. Alejandro Gárate Aldaz; Secretario: D. Daniel Vargas

Blanco.

1952ko apirilaren 26ko udalbatzarraen akta
Deslinde Aya-Orio. Se dio cuenta del escrito del Ingeniero Jefe

de la Brigada de la Brigada de Deslindes del Instituto Geográ-

fico y Catastral, Baldomero de Blas: El día 3 de mayo se realiza-

rá el deslinde definitivo entre los términos municipales de Aya-

Orio (Guipuzcoa), en el punto kilométrico nº 23 de la carretera

del crucero. Se personará en dicho lugar una comisión de este

Ayuntamiento debidamente autorizada. El ayuntamiento

conformó así la comisión: Sr. Alcalde, Sr. Secretario, Conceja-

les: D. Antonio Iturain Arocena, D. Jose Maria Salsamendi Zu-

beldia y D. Jose Juan Lerchundi Huegun; perito práctico cono-

cedor del terreno: D. Alejandro Garate Aldaz.
Auziaren gurdiari tiraka, inguru hartako hiru herritar ibili

ziren buru: Jose Isasti Urbieta, Jose Lazkano Olaskoaga eta

Gregorio Makazaga Illarramendi. Auzia defenditzeko, Angel

Soraluze izan zuten abokatu. Gerora, beste bi ere bai: Jose

Maria Muguruza eta Carlos Blasco Imaz.

Batzuen porrota, besteen arrakasta
Horraino iristen da Orioko udalbatzarren aktek gaiaz diote-
na. Herritar batzuk oraindik ere oroitzen dira ordukoaz. Jose
Ramon Salsamendi zenak honela gogoratzen zuen auzia:
1951 inguruan, Uranga alkate sartu zenean, Daniel Vargas se-

kretarioarekin batera, Orioko Udala lanean ari zen Arratola

aldeko baserritarrekin, inguru horren desanexioa lortzeko

Aiatik, Oriora ekartzeko. Orion oso gutxi ziren baserriak eta

horregatik parte bat Orio aldera pasatu nahi zuten. Bilerak Al-

txerrin egiten zituzten. Ordurako lortua zuten ia denen alde-

kotasuna. Tramite guztiak abiatuta zeuden.
Auzi hartan pauso sendoak eman ziren; baina, azkenean,

zerbaitengatik, herritar haien egitasmoak porrot egin zuen.

Lur eremuak Aian segitzearen alde Aiako Udalak egin zuen,

eta Jose Anjel Ertzilla Aiako albaitari zenak. Anjeli komeni

zitzaion inguru horretako jendea Aian gelditzea, bere bezero

izaten segitzeko. Badirudi bitan iritsi zirela botoa ematera.

Lehenengoan, Aiatik Oriora pasatzearen alde agertu ziren,

eta bigarrenean, berriz, Aian segitzekotan. Eta inguru horre-

tako baserri eta lurrek Aiako udalerriarenak izaten segitu zu-

ten. Gaur arte.

Desanexio prozesuaren xehetasunak
Ondoko informazioa Orioko udal artxiboan dagoen doku-
mentu batetik hartua da: Expediente de segregación, fusión e

incorporación de municipios, fusión de los terrenosAlcherri-
Erreca. 1948-1962 (C.23.5.).
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Orduko gertakarien kronologia:
· 1948ko apirilaren 16an Altxerrierreka inguruko biztanleen
gehiengoak eskatu zion Aiako Udalari inguru hori Aiako uda-
lerritik atera eta Oriokoan sartzea.

· Inguru horretako biztanleen %23k ez zuen sinatu eskaera.

· Lur eremua itsasertzeko Nola-Puntan abiatzen da eta Za-

rautz eta Aia mugatzen dituen marrarekin batera segitzen du

Perratuko Zuloraino; eta handik Larraspuruerrekara, leku

hauetatik pasatuz: Gastañaga gaina, Endaien zuloa, Pagomu-

tegi gaina, Amasko Etxeberria gaina eta Arratola gaina; eta

handik San Pedroko bidera, Motako Aitzan amaituz, non

mugarri bat dagoen.

· Aiako Udalak 1948ko maiatzaren 20an adostu zuen eska-

erari aurre egitea. Hiru agiri azaldu zituen: Lehenengoan

adierazten zuen Altxerrierreka izeneko auzorik ez zela exis-

titzen Aian; bigarrenean, Aiako Udalaren aurrekontua

128.930,84 pezetakoa zela; hirugarrenean, segregazioak Aia-

ko ekonomia hondatu egingo zuela. Hiru agiriak Gipuzkoako

Gobernu Zibilaren eskaerari erantzuteko egin ziren.

· Orioko Udalak 1949ko uztailaren 10eko Udalbatzan aho

batez erabaki zuen eremu horretako biztanleen eskaera gau-

zatzeko bidean abiatzea, alkateari gaia kudeatzeko erantzu-

kizuna eta eskumena emanez.

· Orioko parrokiako bikarioak adierazi zuen Apezpikuen

Kuriaren dekretuz, lur eremuko baserriak 1942tik Aiako pa-

rrokiatik segregatuta zeudela eta Oriokoan sartuta.  

· Gipuzkoako Ogasun Ordezkaritzako buruak 1950eko

martxoaren 1ean adierazi zuen ekonomiaren ikuspegitik ez

zegoela eragozpenik gaiak inplikatzen zituen administrazio-

etan lur eremua Aiatik segregatu eta Orion txertatzeko.

· Espainiako Gobernuko Gobernazio Ministroak, 1951ko

ZENBAKIA

24
Segregatzekotan ziren lur eremuko baserriak.
Ondoko baserri hauetan bizi ziren herritarrek sinatua zen segrega-

zio eskaera: 

Amesti, Torretxo, Oribar-Zoko, Txintxurrieta, Oinezkoen Etxetxoa,

Beobate Behekoa, Beobate Goikoa, ERrota Etxe, Altxerri, Oribar,

Subai, Errota, Amas Portu, Errota Zahar, Ubegun, Makatxa Txiki,

Amasko Etxeberri, Gaztañaga, Amats, Aldatz, Arratola gain, Arrato-

la, Sarasua Enea, Inguru Eder. Tren-geltokia ere agertzen zen ze-

rrendan. 

Herritar gehienen kasuan sinadura agertzen da, bosten kasuan

hatz-markak besterik ez. Denetara, 129 pertsona nagusi ziren. Bes-

te dokumentu batean honako hauek ere agertzen dira: Federico

Riojaren etxea, Arrutiren zerrategia, zine parrokialaren etxea eta

Amasko Errota.  

Arratolaldea, Santiyoerreka, Motondo: Aia-Orio. Trenbideko zubia Altxerrierrekan, Aia-Oriotik Zarautz aldera.
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· Segregazioak ez lioke kalte nabarmenik sortuko Aiako

Udalari, baserri horiek Aiako ekonomiari egiten dioten

ekarpena txikia delako.

Aiako Udalaren arrazoiak
Aiakoak, berriz, honako arrazoiak argudiatu zituen lur
eremuak Aian segitu zezan:

· Altxerrierreka izeneko auzorik ez dago Aian, ez da

existitzen, ez da inoiz egon. Hori orain asmatu dute gai

honetan nahastuta dabiltzanek.

· Desanexioaren alde ez dira agertu lur eremuan bizi di-

ren biztanle guztiak, batzuk kontra daude.

· Aiak ez dauka ordekan dagoen hori bezalako beste lur

eremurik, egunen batean industria gune bat garatzeko.

· Aiako udalerriaren ekonomiak kolpe latza jasoko luke

desanexioarekin.

Orioko udal artxibategian topatutako agiriek ziotena
osatzeko eta kontrastatzeko, Aiako udaletxean ere ibili gi-
nen dokumentu bila, baina 1948ko abenduaren 12tik
1957ko martxoaren 16ra arteko aktarik ez da ageri Aiako
udal artxiboan.
Jose Mari Lertxundi aiarrak gogoan du gaia. Elkarriz-

keta batean zioenez, Aiak liskarrak batez ere Oriorekin
izan ditu, nahiz eta orain harreman onak izan. Kontatzen
zuen nola Oriok beretzat hartu nahi izan zuen hogeita
bostetik gora baserri hartzen zituen lur eremua, eta bi bo-
tazio izan zirela: lehenengoan, Oriora biltzearen aldeko-
ek irabazi zutela; baina bigarrenean, Aiaren aldeko pro-
paganda gehiago eginda, Aian segitzearen aldekoek ira-
bazi zutela. Nolanahi ere, mugarri berriak jartzera ere
iritsi ziren, hormigoiz eginak.

urtarrilaren 12ko idatzian, adierazten du Ministroen Kon-

tseiluak erabaki zuela aintzat hartzea Altxerrierrekako 24

baserrien eskaera Aiatik segregatzeko, eta horren aldeko era-

bakia hartu zuela 1950eko azaroaren 10ean.

· Epaitegi Goreneko Presidenteak segregazio-espedientea

eskatu zuen, Aiako Udalak jarria baitzuen Espainiako Go-

bernuaren erabakiaren kontrako helegitea.

· 1955eko urtarrilaren 5ean Gipuzkoako Gobernadore Zi-

bilak Epaitegi Gorenaren erabakiaren berri eman zion Orio-

ko Udalari: Indarrean dagoen 1935-10-31ko Legearen arabe-

ra eta 1924-7-2ko biztanleriari eta udalerriei buruzko Arau-

diaren arabera, Gobernuko Presidentearen 1950-11-10eko

dekretua indarrik gabe utzi zuen 1954ko apirilaren 13an.

Orioko Udalaren arrazoiak
Bi udalerrien arteko auzi historikoan Orioko Udalak argudio
hauek eman zituen lur eremua Aiatik Oriora eramateko:
· Arrazoi ekonomiko hutsak dira.
· Aiako udaletxera 10 kilometro daude lur eremuko leku

gertuenekotik, eta Orioko udaletxera, berriz, 2 kilometro

besterik ez, gune urrunenetik. Eginkizun ofizialak egitera

Aiakora joateko, lan egun oso bat behar da.

· Egoera geografiko horregatik, Aiako Udalak ezin dizkie

behar bezala eman legez derrigorrezko diren gutxieneko zer-

bitzuak esparru horretako biztanleei: medikuaren zaintza,

botikako sendagaiak, dendetako horniketa (jateko gaiak, la-

nabesak...), eskola... Hori dena derrigor Orion egitera behar-

tuta daude herritarrak, Aia urruti dutelako eta hara joateko

oso bide txarrak daudelako; aldiz, Oriora joateko baserri ho-

rietatik gertu daukate Orio Zarautzekin lotzen duen errepi-

dea eta Ubeguneko bidea, eta bide laburra dute.

Aia-Orioko Oribarzarreko auzoa eta hondartza, autopista egin zuteneko garaian, 1970 inguruan.
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300 bala

D
esengainua.
Hori da adiskide
askori irakurri
diedan hitza Egiaz-
tatze Batzordeak Bil-

boko Carlton Hotelean egindako age-
rraldiaren ondoren.

ETAk desarme prozesua hasi duela eta hainbat

armaberriz ez erabiltzeko moduan jarri dituela iragarri zuen,

pasa den ostiralean, ram Manikkalingam Egiaztatze Ba-

tzordeko buruak. Horrela, 16,5 kilo lehergai, 4 su-arma, 2

granada, 300 bala, 9 gailu eta 200 metro lokarri-detonatzaile

zigilatu ditu ETAk Egiaztatze Batzordearen aurrean, BBC

kate publiko britainiarrak ezagutzera emandako irudietan

ikus dezakegun bezala.

Hori da egunotan hainbeste aipatu den inbentarioaren

edukia. Dena dela, –hitzok idatzi ditudan unean–inbentario

osoa zein den ezagutu gabe jarraitzen dugu, eta zenbateko

hori ezagutzea oso garrantzitsua deritzot pausuaren norai-

nokoa ulertu ahal izateko.

Otsailaren 21eko prentsaurrekoaren inguruan sortutako

espektatibak izugarriak izan ziren, eta asko desengainatuta

sentitu gara. Baliteke errua gurea izatea, analisia egiterako-

an Madrilen inmobilismo interesatuari behar zuen garran-

ETAk hilabete asko daramatza pauso txikiak ematen, gi-
zartearen gehiengoak pauso gutxi, baina handiak eska-
tzen dizkiola aintzat hartu gabe

tzia eman ez eta komunikabideek

emandako esperantza iturri horri

indartsu heldu geniolako. 

ETAk hilabete asko daramatza pau-

so txikiak ematen, gizartearen gehien-

goak pauso gutxi, baina handiak eskatzen

dizkiola aintzat hartu gabe. Madrilen jarrera

ere erabat ulertezina egiten zait. Beharko lukeenaz

oso bestelako papera hartu du, eta ezer ez egitean tematuta

dabil, prozesuari ekar diezaiokeen kalteaz erabat axolagabe-

tuta. Nazioartean sona handiagoa izan du espainiar estatuan

baino Bill Clintonentzat albiste ona denak rajoyrentzat ez

du balio. 

Aski da! Euskaldunok ez dugu horrelakorik merezi, urte

gehiegiz eraman dugu ETAren harria bizkar-gainean, alda-

pan gora, burumakur. Badirudi burua altxatzen hasi garela,

baina harriak eta aldapak hor diraute.

ETAk armak utzi eta bere disoluzioa iragarri behar du, eta

Madrilek, berriz, bere ardura onartu eta ekin. Ba al dago bes-

te aukerarik?

Desengainua sentitu arren, 300 balak beste horrenbeste

pertsona hil ditzaketela konturatzean, aurrera goazela kon-

turatzen naiz. Oso motel –motelegi aukeran–, baina aurrera.

Eta hori beti da positiboa. 

Eli Huegun
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AKuiluA hARtutA

Zer falta zaigu?

Z
erbaiten falta edo zenbait hutsune aurkitzen
dizkiot ba, gure Aiari. Batez ere, Aia goiari.
Jokoz-kanpo  dagoenak ikusten baititu gauzak

azkarren. Eta gu jubilatuok, beti nola gauden jo-

koz-kanpo, hutsuneak aurkitzeko paregabeko

arkitektoak gara.

Orain bete-betean sagardotegi garaian gaudenez, aipa-

men hau egiteko garai egokia dela derizkiot.  Gure Aia kasko

zahar berritu horri, sagardotegi koskor bat bat falta zaiola

alegia!

Hor goian ez al zaudete inor dirudunik edo?

Ez da beharrezkoa egundoko upeltegia jartzea. Ez, ez. Txo-

ko goxo bat, hiru-lau upeltxorekin. Eta sukalde egoki bat,

pare bat neska katxarrorekin.

Zenbaitek esango du:

- Eta sagastiak non dituk?

- Lasai, gizona, sagastiak mundu guztian daude. Eta tolare-

ak ere bai!

Bakarrik,  esku egokia izan eta burua landu. Eta horrek

bere abantaila han du.

Badakit bai, gauzak albotik esatea dela errazena. Baina as-

palditik ohartuta nago gure Aia goiak horrelako biltoki bat

behar duela. Gaur egun, jende mordoa bizi baita Aia goian.

Sarritan esan izan dugu, eta entzun ere bai! Aia, unibertsi-

tatea dek  gero… Broma gutxi! Zakurraren kitarra.

Sagardotegi bat ez duen herri goia ezin da izan unibertsita-

tea.

Ze? Idi-proba lekua duela eta? Ez da nahikoa. Sagardote-

gia da egitazko auzo euskal unibertsitatea.   Eta horrela, ber-

tsolari gaztetxoren batzuk ere, ez ote lirateke azalduko? Au-

kera bat izan daiteke.

Lehen izan ginenak hainbestekoak azaltzea, ez litzateke

harritzekoa izango.

Eta gainera, bertsopaper lehiaketa sagardotegian bertan.

Pastor Izuela izenburuarekin.

Gure Aia goari ez ote zaio piztuko faltan botatzen diogun

txispa hori? Eskolako gaztetxoak, zuek hasi beharko duzue

eskolarteko bertsopaper kontu horrekin. Beste inork ez bai-

tu egingo, horrenbeste fundamentu!

Gure herri zahar-berritu hau, ea ba jartzen dugun merezi
duen aipamenetan, sagardotegi eta guzti.
Animatu, zahar eta gazteak. Eutsi daiogun goiari.

Gure Aia goiari ez ote zaio piztuko fal-
tan botatzen diogun txispa hori? Esko-
lako gaztetxoak, zuek hasi beharko
duzue eskolarteko bertsopaper  kontu
horrekin. Beste inork ez baitu egingo!

Nikolas Zendoia
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oRoimenARen KutxA

Gregori Akaña, familiarekin, alaba Esther eta seme Remigioren ezkontzan, 1960an. e. lertxundi

Gregori Akaña, hura
zen emakumea hura!

Z
arauzko kale-izenen errepaso mental azkar bat egi-

ten hasi, eta emakume bakar baten izena datorkit

gogora: Maria Etxetxiki. Emagin boluntarioa zen

Maria, emakume haurduna non haraxe joaten zen

umea munduratzen laguntzera. Orion, ni jaio nintzen herrian,

ez dut gogoratzen emakume-izena daraman kalerik, baina bai

haur-eskola bat Maria Maestra izenekoa. Oriotar asko hare-

kin ikasiak gara dotrina eta lehen letrak. Horra mundualdia

hots handirik gabe egindako bi emakume, lan isila dutenak

merezimendu. Anjel Lertxundiren hitzak dira horiek.

Orioko arraunaren historia idatzian ere ez dira emakume

asko agertzen, baina oraindik bizirik den traineru batek an-

dre-izena du, 1990eko hamarraldian Martin Peronak egin-

dako txalopak: Gregori Akaña. Eta zein zen, ba, emakume

hura?

Gregoria Ibargoien, Gregori Akaña, azkena jaio zen 11 seni-

deko familia batean, 1902an. Otsailaren 13an 112 urte beteko

zituen, bizi bazen. Bederatzi neska eta bi mutil ziren etxe har-

tan, akañatarrenean. Kemen handiko neska bizia izan omen

zen Gregori bizitza osoan. Bederatzi seme-alaba izan zituen,

Inazio Lertxundirekin ezkonduta; haietako seik bakarrik

egin zuten baina aurrera, hiru txikitan galduta. Etxekoandre

eta familia ugariko ama izateak eta, haiek aurrera ateratzeko,

soroan eta eskabetxerian lan asko egin beharrak ez zuen, hala

ere, atzendu kale-bizitza handia izatetik. Lan eta ardura ho-

riek denek ez zioten kendu kanturako eta bertsotarako zale-

tasuna, ez zioten itzali berezko zuen poza eta kemena, bizi-

gogoa.

Ez zuen ikasketa handirik, apenas ibiliko zen eskolan, bai-

na nahikoa jakinduria eta gaitasun bai. Emagin lanak egin zi-

tuen. Gaur egun bizirik dagoen oriotar asko Gregoriren la-

guntzaz jaioa da mundura. Praktikante ere ibili zen, herrita-

rrei indizioak jartzen, etxez etxe, jendea txertatzen. Eta

oroimenaren
kutxa

norbait hil eta, lurperatu aurretik autopsia egin behar bazi-

tzaion, kanposantuan herriko medikuak bere lanak egin on-

doren, Akañak josten zuen gorpua. Jendeari laguntzen, jaio-

tzan, bizitzan eta heriotzan.

1936an gerra etorri zenean, falangistek zigor krudela jarri

zieten herriko hiru emakumeri: ilea dena moztuta, kalean

gora eta behera ibili zituzten, herritarren aurrean, familia

abertzalekoak izateagatik. Gregori ere deitu zuten udaletxe-

ra, haiekin batera. Han, karabineroen buru egiten zuenak

etxera bidali zuen, aurrerantzean ezertan ez sartzeko agin-

duta. Akaña ezaguna zuten, kuartelera ere iristen baitzen in-

dizioak jartzera, hango norbaitek behar zuenean.

Estropalariei ongi-etorri festa prestatu behar zitzaienean,

aurrena zen kalean kolore horiko girlandak eta apaingarriak

jartzen. Gregori izan zen 1946an, Oriok Domingo Mitxelena-

rekin Santanderren Espainiako txapelketa irabazita, herriak

arraunlariei egin zien harrera izugarriaren antolatzaile na-

gusia, Esteban Elizondorekin batera. Herriko zaharrek dio-

tenez, huraxe izan zen Orioko arraunaren historiako alironik

handiena: estropalariek txalupa zahar batean sartuta igaro

zuten zubia, trenaren estaziotik herrira, aurretik musika-

banda eta herritarrak kantari zituztela: aurrena Orio ta biga-

rren Pedreña, hirugarren Sestao, laugarren Coruña….

Bertsozale eta kantuzale handia izan zen Gregori. Antonio

Zabala euskaltzain bertsozaleak kantu eta bertso bila Euskal

Herri osoa korritu eta Oriotik pasatu zenean, Gregori eta ha-

ren seme remigioren ahotik jaso zituen bertso eta kantu

asko.

Orain badakigu zergatik jarri zion Martin Peronak Gregori

Akaña izena berak egindako traineruari, emagin, praktikan-

te, abertzale, arraunzale, bertsozale eta festazalea zen bere

amonaren izena.

iñaki iturain
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Herritarren erosotasuna 
bermatzeko lanak abian dira

2013. urtean Euskal Finantzen Kon-
tseiluak 18 milioi itzuli zizkion Gipuz-
koako Foru Aldundiari eta honek Gi-
puzkoako Udalen artean banatu zuen
jasotakoa. Orioko Udalak, Topagune
berdeakek2012an egindako txosten
batean proposatutako  hainbat egitas-
mo laguntzera bideratu du diru kopuru

hori: kultur etxeko irisgarritasuna ho-
betzeko eta Dikeko bide gorria egiteko.  

Kultur etxeko sarrera/irteera
Gobernu batzarrak 2013ko abendua-
ren 10an onartu ondoren, kultur etxeko
sarrera-irteera irisgarri egiteko lane-
tan ari da Aizperro enpresa duela bi aste

Otsailaren 24an hasi ziren Ibaiondo kalean bidegorria jartzeko lanak . KARKARA

EAJ: ze gardentasun?
Badirudi, Udaleko Gobernu batzarrean,
3 gai landu zirela; landu, diktaminatu eta
adjudikatu: kultur etxeko aldapa, bidego-
rria Diken eta espaloia zabaltzea Aran-
tzazuko Andra Marin. Deigarriena gai ho-
netan non landu diren da guretzat. Izan
ere, Udalean batzorde honen aktibitate-
az  galdetuta –barne araudiaren arabera,
parte hartzera gonbidatu behar gaituz-
te–ez duela inongo bilerarik egin eta egi-
ten izan zen erantzuna. Hauek dira for-
mak aldatzera zetozen haien funtziona-
tzeko modua? Hau ere gardentasuna da?

Bildu: irisgarritasuna helburu
Garrantzitsua da bizikletan ibiltzeko ohi-
tura zabaltzea, eta horretarako, beha-
rrezko diren baliabideak eman egin be-
har dira. Finantzazioa lortzea, ordea, zai-
la da, eta hortaz, behar gehien dagoen
lekutik hastea erabaki dugu. Ibaiondon
bizikletazale asko ibiltzen da kontrako
norabidean eta hori lehenetsi dugu.
Kultur etxean, berriz, agerikoa zen ara-
zoa: irisgarritasun falta, atzeko atetik sar-
tzeko desegokitasuna, tartean, areto na-
gusitik pasa behar zelako, jende pilake-
tak Eusko Gudariko espaloi txikian...

Orain: bizi-kalitatea hobetuz
Iaz Topagune Berdean adostutakoaren
harira eta herriko irisgarritasuna hobetu
beharra asetzeko bide luzean jarraituz bi
lan hauek garbi azaltzen dute gure kale-
ak oinezkoen eta bizikleta darabilten
neurrira moldatuz denok irabazten du-
gula. Kultur Etxeko lanean gurpildun aul-
kiak eta ume kotxeak iritsiko dira gune
publiko batera eta Ibaiondon bizikletak
dira garaile. Bide –gorri-berde-txuri–ho-
rri jarraitzeko asmoa dago, bizimodua
gureganatuz eta bizi-kalitatea etengabe
gehituz.

hasita –otsailaren 10ean hasi ziren la-
nekin–. Behin lanak bukatuta, edonork
erabili ahal izango du Eusko Gudari al-
deko sarrera. Izan ere, eskailerak zeu-
den lekuan aldapa bat ari dira egiten
hondartza aldera begira, eta plaza alde-
ra, aldiz, eskailerak.
27.002,21 euro gastatuko ditu Udalak

lan honetan.

Dikeko bidegorria
Behin Itsasertzetako Zuzendaritzaren
baimena lortuta, Orioko bidegorri sa-
rea osatzeko bidean, bizikletarekin
ibiltzeko egokituko du Orioko Udalak
Ibaiondo aurreko zatia. Bizikletak kon-
trako norabidean, plazara bidean, ibil-
tzen dira eremu horretan.

2013ko Gobernu batzarrean onartu

eta esleitu zitzaizkion lanak Murgil en-

presari. Eta otsailaren azken astelehe-

nean, 24an, hasi ziren lanean.

35.676,37 euro kostako zaio Udalari
bidegorri zati hau egitea. 
Horrez gain, ibilgailuentzako bidea

asko estutuko denez, bigarren lerroan
aparkatzea eragotziz, Eusko Gudari ka-
leko TAO sistema bera jarriko dute Ibai
Ondo aurrean, gune horretako merka-
tariek hala eskatuta. Karga-deskarga
erraztea eskatu zuten merkatariek.
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E
dadetuek Zaharren ba-
beslekua, gazteek Gazte-
txea eta 16 urtera arteko

gaztetxoek Ametsa gaztelekua
dute euren txokotzat, baina  16
urte inguruko gazteentzat ez
dago txokorik Orion. Gaztetxe-
an sartzeko oraindik gaztee-
giak, gaztelekuan egoteko zaha-
rregi, eta herrian ez da ekintza-
rik antolatzen gazte hauen
aisialdirako, hortaz,  gazte
hauek herriko lokalak hartzeko
joera dute sarritan, hau, ikasgai
izan daitekeelarik; alokairua-
ren ordainketan, garbiketan,
bizikidetasunean … eta ez da
baliabide txarra neguan, zein
eguraldi txarreko egunetan,
bertan arratsalderen bat lagu-
nekin igarotzeko. 

Baina bizilagunak ez dira sa-
rritan pozik egoten lokal haue-
kin; musika altuegia, jende uga-
ri … eta honi konponbidea ema-
teko, batek baino gehiagok
deitu ohi izan die ertzainei. 

Egia da lokal hauek ez daude-
la jende asko sartzeko edota
soinua isolatzeko egokituta.
Gainera, gazteak behin lokale-
an sartuta, ez dira hain erraz
bertatik irteten, horregatik,
gazte naizen aldetik, 16 urte in-
guruko gazteontzako ekintzak
antolatzea nahiko nuke.

Gazteen 
 lokalak

Ez da baliabide txa-
rra neguan, zein egu-
raldi txarreko
egunetan, bertan
arratsalderen bat la-
gunekin igarotzeko

oRioKo heRRi iKAstolA

Oriotarren elkartasuna Ruandako
“Ikastolari”

Urteak daramazkigu Ruandako “Ikasto-

lari” laguntzeko, Gabonetan tonbola an-

tolatzen DBHko ikasleok. Herriko denda-

ri, ikastolako guraso eta irakasleei esker,

hamaika produktu lortu ditugu sari “sin-

boliko” gisa emateko, finean ekimenaren

helburua Ruandako gure “ikaskideei” la-

guntzea baita. Urtero tonbolan ateratzen

den diruari, Gabonetan eta santa eskean

ateratakoa gehitzen diogu. Aurten  1.928

euro bidali ditugu  eta Leonardo Esnao-

lak bihotzez eskertu digu elkartasuna.

zARAGuetA heRRi esKolA

Valdezcarayra eskiatzera joango
gara martxoan 

Aurreko ikasturtean hasi ginen dirua jar-

tzen; astero euro bat... eta azkenean lortu

dugu! LH 5-6 eta DBHkoak elkarrekin jo-

ango gara Valdezcarayra. Autobusa be-

tetzeko 15 eserleku libre zeudenez, gura-

so talde bat ere animatu zaigu. Batzuk

eskiatzera; besteak eguzkia hartzera. Es-

kiatzen ikasteko ikastarotxo bat egingo

dugu aurrena, askorentzako lehenengo

aldia  baita. Kuñaegiten ikasita gure ka-

buz ibiliko gara ondoren. Ea ondo pasa

eta ez dugun minik hartzen.

lARdizAbAl heRRi esKolA

137 ikasle daude haur eta lehen hez-
kuntzako bi eraikinetan

Azken zortzi urtetan Aiako eskolan da-

goen ikasle kopurua nabarmen  handitu

da. Duela zortzi urte 80 ikasle inguru gi-

nen; ikasturte honetan berriz, 137 ikasle

gaude. Hala ere, eskolak lehen zuen ta-

maina berbera du eta ez gara behar be-

zala kabitzen.Horregatik, aurtengo udan,

Udaletxeak obrak egin behar izan zituen

eskola egokitzeko eta ikasle-taldeak be-

har bezala antolatzeko. Liburutegia tokiz

aldatu genuen eta  ingeleseko gela ego-

kitu eta gela arrunta bihurtu genuen.

Leire  Izagirre
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Zer pentsatu handia ematen ari da liburua. PAMIELA

Zure euskaltasuna 
sendatzako pilulak

Kritika
Hiztunpolisa
Liburua, Jon Sarasuaren azken
idatzizko lana.

B
adakit, badakit, zuk ez duzu zure euskaltasunasa-
soian jartzeko beharrik. Sinestuidazu, ordea, ar-
mairuek gauzak ordenatzeko balio duten bezala,
buruan nahas-mahas ditugun uste eta intuizioak

argiago ikusi eta antolatzeko balio izaten digute liburu ba-
tzuek, eta horietako bat da mesanotxerako gomendatu nahi
dizudan hau. 

Mardula eta serio samarra da, bai, baina pilula txikitan an-

tolatuta dago, orrialde bateko edo gutxiagoko luzera duten

pasartetan, eta hizkuntza ulerterrazean idatzia. Zer pentsatu

ugari emango dizu garenaz, euskarari buruz eta gure kontu

askotaz, tarteka mesanotxetik eskuratu eta hango pilula ba-

tzuk hartzen badizkiozu.

Nire aitaren etxea defendituko dut idatzi zigun Gabriel

Arestik. Eta ematen du Jon Sarasuak erantzuten diola: bai,

baina zertarako nahi dugu aitaren etxea amaren sua itzaltzen

baldin bazaigu? Amaren sua ez da bakarrik euskara, eta eus-

kara -beste edozein hizkuntza bezala- ez da soilik hitz kode

bat.

Euskaltasunari buruzkoa da liburua. Zer da euskaltasuna?

Aspalditik euskararen bueltan datorren kultur fluxu bat.

Gure ingurura begiratu besterik ez dago haren eragina suma-
IÑIGO FERNANDEZ OSTOLAZA

tzeko: Ikastolena bezalako mugimendu bat, eta kooperatibe-

tan munduan erreferente izatea, eta koadrilismo gregarioa,

eta elkarte gastronomikoak eta euskalgintza gehiena gizarte

zibiletik hauspotu izana... nondik datoz?. Eta, batez ere, zer

egin dezakegu euskaltasunhori biziberritzeko?

Hiztun komunitate moduan jarraidura bermatu edo ez ber-

matu, horixe da herri honetan jokoan dagoen arazo existen-

tzial kolektibo muinekoa. Eta horretarako, hiztun komunita-

te honi, euskararen herriari, euskara jendeari, pentsamen-

du-zoru bat, etorkizun-ikuspegi bat eta estrategiak

proposatzen dizkigu Sarasuak liburuan.

Lehendik bazenituen intuizio batzuk konfirmatuko ditu-

zu tarteka, sekula horrela planteatu gabekoak ikusiko han-

hemen, bat etorriko zara batzuetan, ez guztiz beste batzue-

tan, baina argi ikusiko dituzu euskaldun gisa aurrez aurre di-

tugun eztabaida gaiak eta erronkak.

Horrez gainera, beharbada, liburuko pilulak irensten joan

ahala, armairu txukun atondu bateko zerak baino antolatua-

go jarriko dituzu zeure buruan euskarari eta euskaldunoi bu-

ruzkoak, eta argiago, sendoago sumatuko duzu zure euskal-

tasuna.
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Euskara

Abizenak euskalduntzeko kanpaina

Orioko Udalak, UEMArekin batera, abizenak euskal-

duntzeko kanpaina abiatu du Euskaraz naiz lelope-

an. Euskaldunei bere izanarekin koherente izatera

eta abizenak euskalduntzera animatu nahi ditu ho-

rrela. Abizenaren grafia euskaraz jartzea erraz egin

daiteke gaur egun: herrian bertan, Bake Epaitegira

joanda. Hiru pausotan moldatu dezake abizena nahi

duenak.

Kirola

Euskadiko Kintopekoa lehen aldiz Aian

Plazan sekula ibili ez diren Idientzat aukera aparta da

Kintopekoa, idi berrien erakusleihoa baita. Aurten,

lehen aldiz, Aiako probalekua Euskadiko Kintopeko

Idi proba txapelketaren lekuko izango da martxoa-

ren 7tik 10era izango da. Ohiko harria 1500 kilokoa

izaten da,  eta burdin plaka bat izaten du. Berezitasu-

nekin dator txapelketa, plakak ohi baina 90 kilo

gehiago pisatuko baititu, 200 kilo hain zuzen ere. 

Denboralea

Txikizioen konponketa erabakitzeko dago

Otsailaren 2ko itsasaldiak eragindako kalteak kon-

pontzeko modua zehazten ari dira oraindik Eusko

Jaurlaritzako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Diputazioe-

tako eta kalteak jasan dituzten herrietako Udaletako

ordezkariak, Oriokoa barne. 50.000 euro inguruko

gastuari egin beharko dio aurre Orioko Udalak den-

boraleak eragindakoak konpontzeko eta txukuntze-

ko. Gastu guzti horiei aurre egiteko partida bana es-

katu die Orioko Udalak Eusko Jaurlaritzari eta Gipuz-

koako Foru Aldundiari. Horrez gain, Antillan egiten

den hondar-pilaketa Itsasertzetako eta Kostetako

Zuzendaritzak bere gain hartzea adostu zuten. 

Udaleko kontuak
Azoka, tradizio bat arriskuan

Giro berezia sortzen da Orion ostegunetan, eta horrek, azoka

tradizio bat baino gehiago bihurtu du. Urtez urte pixkanaka al-

datuz joan da, baina bere izaera mantendu du.Udalak, Hainbat

proposamen eta eztabaidaren ostean, azokako saltzaileen ta-

sak bikoiztea erabaki zuen.Metro karratuko eta eguneko 1,51

eurotik 3,02 eurotara. Merkatuko saltzaileak ez daude ados

neurri horrekin eta erabaki horren aurrean beren desadostasu-

na adierazi nahi diote udalari. Tasak hainbeste igoko balira,

azoka desagertu egingo litzakeela diote.

@ karkara.com/albisteak/azoka-tradizio-bat-arriskuan/

hAsi txioKA

QR kodeak baliaga-
rriak egiten al
zaizkizu?
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Nekazaritza
Errenta aitorpena modulorik
gabe egin beharko dute

Aurtendik aurrera aplikatuko diren Jarduera Ekonomikoen Ete-

kina kalkulatzeko aldaketak gai hartuta,  hitzaldia eskaini zuten

otsailaren 7an Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuneko

(EHNE) eta Euskal Nekazarien Batasuneko (ENBA) ordezkariek.

Besteak beste, moduloak desagertu egingo direla eta baserrita-

rrek dituzten alternatibak zein diren azaldu zituzten bertan Ga-

rikoitz Nasabal (ENBA) eta Xabier Iraolak (EHNE). 

@ karkara.com/albisteak/karkara-hilabetekari-izango-da-urta-

rriletik-aurrera/

Aurrekontuan
2014ko aurrekontua onartu du
Orioko Udalak

Urte honetako aurrekontua onartu zuen astelehenean, otsaila-

ren 17an, Orioko Udalak Bildu eta Orainen aldeko botoekin.

EAJk kontrako botoa eman zuen berek nahi lituzketen aurre-

kontuak ez direlako. Ogasuna eta pertsonaleko batzorde infor-

matzailean diktaminatua izan zen gaia otsailaren 11n eta udal-

batzarrean onartuta, zehaztuta geratu dira 2014ko sarrera eta

gastuen zenbatekoak: 6.521.227 euro –2013koa baino 1.453.623

euro gutxiago–. Behin behineko onarpena emanda jendaurre-

an jarriko dira aurrekontuak. 

@ karkara.com/albisteak/gai-guztiak-onartu-dira-plenoan/

@ karkara.com/albisteak/kiroldegia-

bete-zuten-danbolin-musika-eskolakoek

@ karkara.com/albisteak/sei-taldek-har-

tu-zuten-parte-kmkaraokean

@ martxoan karkara.com-en

Kiroldegia bete
zuten Danbolin
Musika Eskolakoek

KMKaraokeko
emanaldien labur-
pen bideoa

Oriaren XX. Trai-
neru Jaitsierako bi-
deoa egin dugu
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MARTXOA

1etik 7ra, Lasa.

8an eta 9an, Zulaika.

10ean, Gallo Artiñano.

11n, Azaldegi.

12an, Zulaika.

13an, Iriarte.

14an, Larrañaga.

15 eta 16an, Mutiozabal.

17an, Azaldegi.

18an, Zulaika.

19an, Gallo Artiñano.

20an, Larrañaga.

21ean, Mutiozabal.

22 eta 23an, Etxeberria.

24an, Zulaika.

25ean, Gallo Artiñano.

26an, Azaldegi.

27an, Larrañaga.

28an, Etxeberria.

29tik 31ra, Lasa.

   

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

01 04:13 eta 16:38 10:21 eta 22:37

02 04:57 eta 17:20 11:04 eta 23:20

03 05:39 eta 18:01 11:46 eta_____

04 06:21 eta 18:42 00:03 eta 12:27

05 07:03 eta 19:24 00:45 eta 13:09

06 07:46 eta 20:07 01:28 eta 13:52

07 08:32 eta 20:56 02:15 eta 14:38

08 09:28 eta 21:58 03:08 eta 15:33

09 10:42 eta 23:20 04:13 eta 16:43

10 12:12 eta _____ 05:34 eta 18:04

11 00:45 eta 13:26 06:54 eta 19:16

12 01:48 eta 14:19 07:54 eta 20:09

13 02:34 eta 14:59 08:39 eta 20: 51

14 03:12 eta 15:33 09:15 eta 21:27

15 03:46 eta 16:04 09:49 eta 22:00

16 04:17 eta 16:35 10:21 eta 22:33

17 04:48 eta 17:05 10:53 eta 23:05

18 05:19 eta 17:36 11:25 eta 23:39

19 05:51 eta 18:08 11:58 eta_____

20 06:25 eta 18:43 00:14 eta 12:34

21 07:03 eta 19:23 00:52 eta 13:13

22 07:47 eta 20:10 01:36 eta 13:59

23 08:42 eta 21:12 02:29 eta 14:55

24 09:55 eta 22:32 03:35 eta 16:07

25 11:25 eta _____ 04:56 eta 17:30

26 00:02 eta 12:49 06:20 eta 18:48

27 01:18 eta 13:56 07:30 eta 19:53

28 02:18 eta 14:49 08:28 eta 20:47

29 03:09 eta 15:36 09:17 eta 21:34

30 03:55 eta 17:15 11:01 eta 23:18

31 05:38 eta 17:59 11:42 eta _____

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.

Dena 200 euro, xasis

gabe. Oso egoera onean.

Tf.: 606 952 320

Inglesina haur-kotxe

urdin iluna salgai. Berri- 

berria. 350 euro. 

Tf.: 606 952 320.

auto-partekatzea

Orio-Miramon teknolo-

gia parkea joan-etorrira-

ko autoa partekatzeko

prest. 08:15ean Oriotik

abiatu eta 13:30ean itzuli.

Tf.: 655 702 613.

alokatu
Otsaila-ekaina bitarte-

rako 2-3 logelako alokai-

ruko pisu bila nabil.

Jon (675711348)

Etxebizitza alokagai

Goiko Kalen. Hiru logela,

sukaldea, egongela eta

bainugela. 600 euro.  Tf.:

656 708 603 (Amaia).

Etxebizitza alokagai

Orion. Loft erakoa, bara-

tza eta terrazarekin. 700

euro.  Tf.: 600 301 350.

Galdutakoak

Brotxe obalatu beltza

galdu dut Errege egune-

an. Zilarrezko brokala du

inguruan eta estimu han-

dia diot. Tf: 606 751 603 /

619 765 083.

Bizikleta berri berria la-

purtu ziguten Anibarko

Portuan urtarrilaren

5ean, 12:30ak aldera. B’T-

win markako txirrinda

da, Run Ride urdina. Pe-

dalik ez du, haurren ore-

ka lantzeko bizikleta bai-

ta, eta ez dauka frenorik.

Bizikleta hartu edo ikusi

baduzu, mesedez jar zai-

tez gurekin harremane-

tan (Stepan- 630246785-;

Olga –644225871).

beste batzuk

Ingelesa praktikatzeko

mintzapraktika jarri

dugu martxan Orion. Os-

tegunero elkartzen gara

Antilla tabernan,

17:00etatik 19:00etara. In-

teresatuak hara agertu

besterik ez du egin behar. 

lan eskaera

Emakumea lanerako

prest. Adineko pertsonen

zaintzan esperientzia eta

erreferentziak ditut. 

630 850 167  –Maria Elena

Emakumea lanerako

prest. Asteburuetan, or-

duka. Edadekoak zain-

tzen edo garbiketa lane-

tan. 616 136 439.

Mutila lanerako prest.

Adinekoak zaintzeko

edo beste edozein laneta-

rako. Arauzko dokumen-

tazioa eguneratuta.

TL:644 360 164. 

opari
Txakurkume bat dut

oparitzeko. Masting eta

Border Collie arrazen ar-

teko nahasketa ditu txa-

kurtxoak dira. 

Tf: 943 13 49 45.

salgai
Etxebizitza ia berria

salgai Aian altzariekin.

Hiru logela, bi bainu, igo-

gailua eta garajea ditu.

Azken solairua.

Tf.: 645484958. 

Garaje itxia salgai

Orion, Baxoalde kalean.

677 932428. 

16 metro2 ko garaje

itxia salgai Orion, Goiko

Kalean. Tf: 699 716 253

edo 669 254 741.

Garajea salgai Orioko

Goiko Kalean –Almirante

Oa–. Tf.:645715841-

645715840. 

3  logelako etxebizitza

salgai Goiko Kalean. Sar-

tzeko moduan. Prezioa:

210.000€. Kontakturako

telefonoa: 630 149  835.

Garaje itxia salgai Orio-

ko Goiko Kalean.

Tf.: 649 308 092. 

Bugaboo Camaleon

ume-kotxea eta kukoa

salgai. Hiru funda eta za-

kuarekin. Kukoarentza-

ko pikezko zaku zuria eta

barruko funda zuria.

AzoKA

[

zeRbitzuAK
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AGendA

Orio
Irteerak

Martxoaren 1ean, Inauteriak, Desfilea
Bikamiotan hasita, 17:00etan. Txokolate
jana eta erromeria, 18:00etan, Karela ki-
roldegian.

Martxoaren 1ean, Inauteri elektroni-
koa, 00:30ean, Etxeluze Gaztetxean.

Martxoaren 5ean, Biodantza Ikasta-
roa, 18:30ean, Kultur Etxean.

Martxoaren 8an, Kilometroak-ek anto-
latuta, Erronka eguna goizean.

Martxoaren 9an, Talai Mendik antola-
tuta, Egileor-Salinas de Orio irteera.

Martxoaren 13an, Etxeluze Gaztetxeak
antolatuta, Nasi Goreng Adiktion
proiektatuko da, 10:00etan, Gaztetxean.

Martxoaren 14an, Ta orain zer? antzez-
lana,  22:30ean, Kultur Etxean.

Martxoaren 21ean, Niko Etxarten kon-
tzertua, 22:30ean, Kultur Etxean.

Martxoaren 22an, Surf taldeak antola-
tuta, Hondartza garbiketa, 10:00etan.

Martxoaren 25ean, Zaharren Babesle-
kuak antolatuta, jubilatuen eguna. Meza
nagusia 12:00etan; Agiñako Errasti sa-
gardotegira autobusa, 13:00etan eta
13:30ean. Txartelak hartzeko eguna: ir-
tarrilaren 17an eta 18an.

Martxoaren 28an, Gabrielen lekua an-
tzerkia, 22:30ean, Ikastolako aretoan. 

Martxoaren 29an, Orioko Curriculu-
ma Sortzen taldeak antolatuta, pareki-
detasunari buruzko mahai-inguru gosa-
ria, 11:00etan, Kultur Etxean.

Martxoaren 30ean, Kilometroakek an-
tolatuta, Mendi Lasterketa, goizean.

Martxoaren 22an, Surf taldeak antola-
tuta, Hondartza garbiketa, 10:00etan.

Traste zaharrak
Martxoaren 12an eta martxoaren

26an, traste zaharren bilketa, ohiko za-
bor ontzien ondoan. Atera aurretik uda-
letxera deitu behar da zer bota behar
den jakinarazteko. Tf: 943 830 346.

Musika astea
Martxoaren 24an,  17:30ean, Kultur

Etxean.
Martxoaren 24an, 19:00etan.
Martxoaren 25ean, 18:30ean.
Martxoaren 26an, 17:30ean.
Martxoaren 26an,  19:00etan.
Martxoaren 26an, 17:30ean.

Hitzaldia
Martxoaren 11n, Esperientzia Eskolak

antolatuta, Gipuzkoako adinekoen alde-
ko manifestua, 17:00etan, Kultur etxean.

Bilerak
Martxoaren 19an, Aldundiak antolatu-

ta, Autobus zerbitzuaren hobekuntzen
bilera, 19:00etan, Kultur Etxean.

Aia
Euskadiko Kintopeko idi-probak

Martxoaren 7an,  22:00etan.
Martxoaren 8an,  22:00etan.
Martxoaren 9an,  18:00etan.
Martxoaren 10ean, 22:00etan.

Aiako probalekuan izango dira idi-pro-
ba guztiak.

Mendi Lasterketa
Martxoaren 2an, Aiako Kirol Elkar-

teak antolatuta, mendi lasterketa,
11:30ean hasita.

Podologoa
Martxoaren 29an, podologoaren kon-

tsulta, sendagilearen etxean. Aurrez or-
dua hartzeko 943 131 144 telefono zenba-
kira deitu behar da.

Erakusketak
Aste santuak bitarte, Patricia Schaa-

nen  erakusketa, akuarela teknikaren
pinturak  Jauregi tabernan.

Auzoko zenbait bizilagunek antolatuta, barrikotea
egingo dute Andatzan martxoaren 15ean. 25 eu-
roren truke sagardotegiko menuaz gozatuko
dute bertan, trikitixa lagun dutela. Martxoaren
9rako eman behar dute izena interesatuek 666
672 191 –Andoni– edo 686 824 304 –Iñigo– tele-
fono zenbakietara deituta.

Barrikotea izango
da Andatza auzoan 
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Kontxako estropada irabazita oriotarrak kalera atera ziren 1992an. Orduan,

txarangaren ordez, trikiti doinuek lagundu zuten festa girotzen . KARKARA
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