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Kaka egin duenari

Udaz geroztik, Abaromendi auzoan,

25, 26 eta 27 portaletako sarreran 

dauden eskaileretan kaka egin du 

pertsonaren batek lau bat alditan.

Ulertzen dugu estuasun batean 

egotean egin beharrak egitea, baina

egindakoa jasotzea eta garbitzea 

eskertuko genuke. Eta, kasu honetan,

guk geuk bildu izan dugu lagun honek

egindako gorotza. Beraz, kaka egin

duen horri hurrengoan ahal badu 

komunean egiteko eskatzen diogu, eta,

estuasun batek harrapatuz gero, 

jasotzea. Bizilagun bat.

Unblenble!

Iritsi dira herriko jai bezperak, eta ur-

tero bezala gogotsu hartuko ditugu

guztiok. Lehengo urteetan jai eredua-

ren inguruko kezkez hausnartzen jar-

dun ginen herritar talde bat. Besteak

beste, festa herrikoi, parte-hartzaile,

parekide, euskaldun eta sortzailean si-

nesten dugu. Horregatik antolatu izan

ditugu babarrun jan goxo, epel, euskal-

dun eta parte-hartzaileak beste ekin-

tzen artean. 

Aurten babarrun jana abenduaren

6ean izango da; San Nikolas egunean,

14:00etan Kiroldegian. Hainbeste jen-

de bilduko duen bazkari batek lana es-

katzen du, ondo ez bada banatzen, kar-

ga bihurtzen den lana, alegia. Horrega-

tik, aurten ere laguntza eske gatoz,

herri bazkariaz gozatzen dugun guz-

tion artean banatzen badugu lan hori,

askoz ere gusturago egongo baikara

guztiok. Lan taldeak horrela banatu 

ditugu: 

1.- Erosketa-ordainketa

2.- Bazkari prestaketa

3.-Muntaketa

4.- Bazkaria ematea 

5.- Jaso eta garbitzea 

Bakoitzak bere alea jar dezan, bilera

egun bat jarri dugu, animatzen zareten

kuadrilak ongi antolatzeko. Bilera egu-

na azaroak 14, asteartea, 19 tan kultur

etxean. Zalantzarik baduzue deitu zen-

baki honetara, 688631740 .

Jaiak herritik herriarentzat! Ongi

segi ta altxa kopa hori, Ieup!

Babarrun jana

Guraso euskaldun
zaharrei eta berriei

zoRionAK! jAiotAKoAK

ezKondutAKoAK

hildAKoAK

 Joseba Oliden Lizarralde eta Nerea

Oteiza Arzuaga, Orion, urriaren 8an.

Olatz Elizondo Salegi eta Agustin Leon

Arrizabalaga, Orion, irailaren 24an.

Beñat Iturbe Guelbenzu eta Itxaso

Gonzalez Zubeldia, Orion, irailaren 3an.

Ignazio Genova Uzkudun, Orion,

urriaren 20an. 87 urte.

Francisca Arruti Gonzalez Etxabarri,

Aian, urriaren 19an. 82 urte.

Maria Sebastiana Roteta Larrañaga,

Orion, urriaren 12an. 86 urte.

Maria Felisa Urkizu Arrizabalaga,

Orion, urriaren 1ean. 87 urte.

Karla Elola Calderon, Orion, urriaren

11n.

Iker eta Unax Solaberrieta Arruaba-

rrena, Orion, urriaren 9an.

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

argitaratu nahi diren gutunak
karkarara bidali daitezke posta
elektronikoz honako helbidera:
karkara@karkara.com edo gure
lokalera eskura ekarri (orioko edo
aiako kultur etxean) edo postaz
bidali. karkarak ez du argitaratu-
ko izenik gabe datorren
gutunik.egileak hala nahi badu,
ezizenarekin argitaratuko dugu;
baina, beti, guk egilea nor den ja-
kinda. Gutunean norbait aipatzen
baldin bada eta norbait horrek gu-
tunaren egilea nor den jakin nahi
badu, karkarak esan egingo dio. 

karkara bere egiten du eskuti-
zak laburtzeko eskubidea.

Gutunerako oharrak  

A
urkeztu berri da jendaurrean
euskararen VI. Inkesta Sozio-
linguistikoa, bost urtean behin

egiten dena. Eusko Jaurlaritzak, Nafa-
rroako Gobernuak eta Euskararen
Erakunde Publikoak aurkeztu zituzten
EAEri dagozkion emaitzak. Hilabete
gutxi barru aurkeztuko dira Nafarroari
eta Iparraldeari dagozkien datuak. 

Guraso euskaldun berriek egiten 
duten euskararen transmisioari dago-
kiona da inkesta honen berrikuntza 
garrantzitsuenetakoa. Ikusi da, guraso
euskaldun zaharrek ez ezik
–%100ean–guraso euskaldun berriek
ere proportzio altuan transmititzen
dutela euskara etxean. Poztekoa albis-
tea, dudarik gabe, eta bihoakie gure he-
rrietako guraso euskaldun berri horiei
gure zorionik beroena.

Zein da ordea emaitza horien ifren-
tzua? Aia eta Orio bezalako guneetan,
arnasguneetan, behera egin du euska-
raren erabilerak azken urteetan. Oso
kontuan hartzekoa hori ere.

377_ONA_Maquetación 1  26/10/16  11:44  Página 5



uRRiKo KRoniKA

6 K A R K A R A 2016ko urriAren 28A

Gatz-
gabea ziru-
dien

urriak...

E
txera itzultzeko hila da iraila. Bukatu da udara.

Baita balantze garaia ere, turismo datuak balo-

ratzeko unea. Udak utzi diguna zenbaki hutse-

tatik harago aztertzea komeni da.

Ekainetik irailera 8.590 lagun pasa dira turismo bulegotik.

Bertakoak izan dira horietako batzuk,oriotarrak; 950, hain

zuzen. EAEtik lagun asko etorri dira, 1063. Horietatik 

gehienak gipuzkoarrak izan dira. Baina Euskal Herriko 

mugetatik kanpo ere etorri dira turistak Oriora. Espainiar es-

tatutik 2.819 bisitari etorri dira, horien artean 858 Katalunia-

tik eta 829 Madrildik. Estatutik kanpoko turistak ere 

etorri dira: 924 frantziar, 357 alemaniar, 240 erresuma 

batuar, Herbehe- retako lagun ugari etorri dira eta ia guztiek

kanpinean hartu dute ostatu. 

Kanpinak tokirik ez zuela iragartzen zuen kartela jarrita

izan du hainbatetan udaran. Ekaineko lehen hamabostal-

dian %70,65a beteta egon da. Bigarrenean %64,03a. Uztaile-

ko lehen hamabostaldia %94,05a bete da. Bigarren hamabos-

taldian eta uztaileko lehenengoan beteta egon da kanpina.

Uztaileko bigarren hamabostaldian %95,14a bete da. 

Udaran oporretara etortzen dira kanpotarrak eta hemen-

go arrantzaleak kanpora joaten dira, hegaluzea harrapatze-

ra. Aurten Gipuzkoan bost mila tona jaso dira. 

Zenbakien joan etorrian udarari begira jarri garen arren,

“ekainetik irailera 8.590 lagun
pasa dira turismo bulegotik.
Horietako 950 oriotarrak eta
1.063 eAekoak”

Hamar urte bete ditu Mandalarak. Lan taldearen argazkia.

Orioko kanpinaren argazkia.

Mola-Molako kontzertu eta jaietan ere jende ugari ibili da.
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“une gozoak 
dira gaur egun 
etxeluzen”

B
arrutik gabiltzanean askotan

kosta egiten zaigu egiten diren

gauza onen kontzientzia har-

tzea. Gaizki egindakoak berriz, gehie-

gitan izaten ditugu buruan. Horregatik

ona izaten da kanpokoen iritziak en-

tzutea. Etxeluze gaztetxeak 6 urteko

ibilbide honetan denetik izan du, ha-

sierako kaos jendetsu euforiko haiek

jakin zuten egonkortasuna ekartzen.

Ordutik hala ere, euforia hori pixkana-

ka jaitsi eta une zailak ere pasa behar

izan dituzte Etxeluzetarrek. Une gozo-

ak gaur egun Etxeluzen, oztopoei ilu-

sioz erantzuten jakin izan dute eta

orain kanpotik begiratzen dugunoi 

eskerrak eta zorionak ematea geratzen

zaigu. Animo eta gora Etxeluze!

Asier Sarasola Uranga

zer iruditzen zaizu gaztetxea
azkenaldian hartzen ari den martxa?

“Lanean aritu
garenontzat
oso pozgarria da ”

O
rioko Etxeluze gaztetxea in-

darra hartzen ari da herrian

antolatzen diren ekintza kul-

turalen artean. 

Gero eta ekitaldi gehiago eta anitza-

goak egiten dira gaztetxean. Hasiera

batean, ekitaldiak, gaztetxeko asteaz-

keneroko bileretatik sortzen baziren

ere, gero eta proposamen gehiago jaso-

tzen ditu Etxeluzek herriko hainbat el-

karteetatik, eta hori guztiz aberasga-

rria da. 

Gaztetxea herriarena eta herriaren-

tzat da eta edozein sustapen kultural

ongi etorria da. Horrela, azaroko agen-

da itxura polita hartzen ari da eta gaz-

tetxea berpizteko lanean aritu gare-

nontzat oso pozgarria da.

Nadeth Arruti Roteta

“orioko gaztetxean
xaltxa badela
esan dezakegu”

H
erri lanak xarma berezia du,

gauzak zuk zeuk egiten ditu-

zunean balio gehigarria bai-

tute. 

Gazte festetan adin askotako jendea

ikusi nuen lanerako gogoz eta hori oso

aberasgarria iruditu zitzaidan. Baina

honi jarraipen bat ematea beharrezkoa

da, jendearen gogoa ez itzaltzeko. Hel-

buru horrekin, hainbat kontzertu an-

tolatu dira gaztetxean, eta oso biziga-

rria da hori. Gazte jendea aktibo ikus-

teak, herria bizirik dagoela islatzen du.

Gaztetxeari eta herriari indar eta izae-

ra ematen hari gara. Orioko gaztetxean

xaltxa badelaesan dezakegu, beraz; eta

jarrai dezala horrela, bide onean goaz

eta! 

Enara Beloki Irastorza
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mAhAi bueltAn

jon AGiRResARobe

Argazkian bi senar-emate  gazte lanerako prest ageri dira:  

Pilar eta Joxe Etxezarreta Agerre baserriko anai-arrebak,

Jose Migel Zendoia Mutrikuarrarekin eta Mari Karmen

Atxega  aginarrarekin. Argazkiaren atzealdean idatzita dago

eguna:  1979. urteko ekainaren 24ean zabaldu zuten Katxiña. 

Ordutik gutxi atera da Pilar jatetxeko sukaldetik. Ostegu-

narekin hartu gaitu. Itxita dago jatetxea, baina gurekin pasa

du goiza berriketan. Langilea da Pilar, langilea eta hizketan

grazia handikoa. Bi bertute dira horiek. 

25 urte zenituela zabaldu zenuten Katxiña.  Bakailaoa 

eskaintzen hasi zineten. 

Juan Antonio Ercillak eman zigun ideia: hemen inguruan ez

dago jatetxerik bakailaoa pil-pilean eskaintzen duenik. Arra-

kasta izango duzue. Bilboko Casa Guriara joan ginen proba-

tzera, izugarria zegoen. Orduan, anaia Joxek esan zidan elka-

rrekin jatetxea ireki behar genuela.Laster esan nien, nik ez

dut hain ona egiten. Laurok aztertu eta berotu egin ginen:

miloi bat pezeta eskatu genion bankuari, %16ko interesekin

atera genuen kreditua. Joxek eta Joxe Migelek kanpoan ere

lan egiten zuten. Urteen poderioz bakailaoak zabaldu zuen

Katxiñaren ospea, baina hasieratik bisigua eta kokotea parri-

lan ere eskaintzen genituen.  

Nahastuta nabil.  Baserria Agerre da, eta jatetxea Katxiña. 

Laurogei urteko aitonak San Martinen meza entzun ostean

eztabaida bizian entzun izan ditugu etxe atarian, batak beste-

ari ikusten al duk, baserrian Agerre jartzen dik esanez. Histo-

ria ederra da: Jose Mari Katxiña Lizartzako artzaia zen, Age-

rre baserriko alabarekin ezkondu zena. Honen anai Joxe Do-

mingo zen maiorazkoa Agerren, eta Orexako Joxeparekin

ezkondu zen gurasoek ferian tratua eginda. Gauzak horrela,

Lizartzako artzaia eta Agerreko alaba Itsaspe baserrira joan

ziren bizitzera. Bitxia da gero: Katxiña artzaina deitzen zio-

ten eta Itsaspen bizi zen, jaiotzez Lizartzakoa izanda. Artzai-

na da bere semea ere, Lazkaon bizi da eta Katxiña izeneko

gaztak egiten ditu.

Bizi osoan etxean egin duzu lan. 

10 urterekin antxoei burua kentzera joaten ginen. Rekondo

familiaren txaletera ere bai sukaldea jaso eta etxea garbitze-

ra. Arropa zabaltzeko sokan jarritako trapua zen agindu, ko-

lorearen araberakoa: trapu berdea esnea eramateko, trapu

gorria sukaldea garbitzera joateko… Moulinex enpresa za-

baldu zenean nire adineko neska pila sartu ziren lanera. Bai-

na etxean emakumea behar zen. Pena hartu nuen, etxera jor-

nala ez ekartzearen pena. 

Pilar zugan nabarmena da arbasoen arrastoa.. 

Eredu izan dira. Gurasoak seme-alaben aurrean ez ziren

inoiz haserretu. Gu, berriz, mahaian jarri eta entzuten ego-

ten ginen, egi bihurtzen ziren haiek esandako asko. Esatera-

ko, gure amonari entzuna da: ni berehalaxe hilko naun, baino

aurki kale denak taberna izango ditun, mendi denak kamio,

Goazen orioko eta Aiako errezeta liburua idaztera. Lagunarteko otorduak; paper
muturrean gordetako osagaiak eta kopuruak; etxeko jan ohiturak; baratza, errioa eta 
itsasoa; jatetxeetako sukaldeak... Mahai bueltan gauza asko egin daitezke, 
interesgarrienak bi: jan eta berriketan egin. Ahal dela ez egin biak batera.  

Osagaiak
Oliba olioa, gradu bakarrekoa. 
Baratxuria, atzaparkada bat. 
Bakailao gezatua, trontzotan. 
Pipermina, aukeran. 
Perrexila.

Gomendatutako edaria
Katxiña Txakolina. 

“ez erosi zintzarria behiaren aurretik”

Pilar Etxezarreta Iribar
Bakailaoa pil-pilean

Nola egin?
Olioa sutan jarri eta baratxuria
bota. Doratzen hasi baino lehen
erretiratu, doratzen bada saltsa
zuria aterako baita. Olio hori prest
dago nahi duzunean erabiltzeko.

Kazuelan bakailaoa azalez gora ja-
rri beti. Sutan eragin saltsa loditu
arte. Saltsa azal parera iristean
prest dago platera. Askok piper-
mina botatzen diote. Amaitzean
perrexila geihitu.
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mAhAi bueltAn

eta gizonezkoa emakumezkoarengandik ihesi arbola gainera

igoko den. Ez zebilen urruti gure amona, asko aldatu da gizar-

tea. Esaterako, haurdun dauden bikote gazteek ere izena

pentsatuta izaten dute oso goiz. Grazia egiten dit, gure amo-

nak esanak gogoan: behia baino lehen zintzarririk ez erosi.

Joxe Migel eta biok haurra jaio arte ez genuen sehaska den-

datik ekarri.  Orain berriz, seme-alabei zerbait esaten hasi eta

segituan erantzuten hasten zaizkizu, ez dute entzuten. 

Zuri entzunda erreza ematen du sukaldeko ofizioak. 

Ez da erraza izan. Joxe Migel eta biok Altxerrin aritu ginen

ikasten, bera parrilan eta ni sukaldean begira, ezer egin gabe.

Mari Karmen koinata eta Joxe anaia Aieten aritu ziren. Bizi-

tzan bi momentu izan ditut txarrak: amaren heriotza eta Ka-

txiña martxan jarri genuenekoa. Ardura handia zen, gauero

ametsetan, hezur eta azal gelditu nintzen. 

Bakailaoa hautatu duzu errezeta eskatuta. Baina Argiña-

nok esana da kroketa onenak Katxiñakoak direla.  

Gure amak harrigarriak egiten zituen, haragi egosiarekin.

Salsamendinean egoten zen, inoiz taberna irekitzeko asmo-

az entzun izan nituen hizketan aita eta biak. Baina gure ama

isila zen. Nik hamairu urte nituenean hil zen ama. Orduan

heltzea prestatuko nuen baina asko gehiago ez. San Pedro ba-

tzutan saiatu nintzen kroketak egiten, lehenbiziko haiek pi-

lotan jokatzeko modukoak irten zitzaizkidan, gogor gogo-

rrak. Baina esne partitzen ibiltzen nintzen eta etxeko andreei

galdetuz lortu nuen gustuko errezeta. Jatetxea irekita Ar-

mendariz eta Cebanc eskoletan izan naiz ikasten. Baina ez

naiz proba asko egin zalea, hori bai, nahi izaten dut ateratzen

duguna goxo prestatzea. 

Katxiñari parrilak eman dio ospea eta izaera. Bakailaoaren

arrakasta ihesi joan zen, agidanez. 

Bezeroa aldatzen hasi zen, arrain aukera gehiago eskatzen.

Geroztik, kanpoko jendeak  bisigua nahi  du eta asko atera-

tzen dira erreboiloa eta lenguadoa edo mihi-arraina. Gaur

egun bakailaoa jaten da, beste modu batzuetara ordea: torti-

lan, frijitua, tomatearekin… pil-pilean  lehen bezala ez. Inork

eskatzen badu adineko pertsona izango da. Gazteak ez du

ohiturik. Etxean ez dutelako ikusi, oraingo bitrozeramikan

ez baitago kazuela hara eta hona ibiltzerik. Ez da galdu den

errezeta bakarra:  sagarrak ardotan egiten ikasi nion izeba

mojari, oso ona, baina edadekoak bakarrik eskatzen zuten

eta egiteari utzi genion. 

63 urte dituzu. Zerk eman dizu lanean jarraitzeko indarra? 

Txikitatik izan dugu bizimodu gogorra, baina zoriontsu gi-

nen. Semeak esan izan dit, ama noiz deskantsatu behar duzu?

Familian egiten dugu lana eta bizi egiten dut. Orain bodegan

ere ari gara.  Gogorra da ateak ireki eta zein etorriko zain ego-

tea. Baina satisfazio handikoa da, eskertua, bezeroek errepi-

katu egiten dutela ikustean duzunean.

“ez erosi zintzarria behiaren aurretik”

“San Pedro batzutan
saiatu nintzen kroketak
egiten, lehen haiek 
pilotan jokatzeko
modukoak irten zitzaiz-
kidan, gogor-gogorrak”

“Anaia Joxek esan zidan
elkarrekin jatetxea ireki
behar genuela”

Goian Pilar Katxiñako jangelan. Behean, familia argazkia: Aita Inazio,

ama Antxoni, amona Joxepa, Pilar bera eta anaia Jose Inazio. 
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Itsasotik,
itsasoari begira

testuA: olAtz ARtolA

ARGAzKiAK: R, G. RiAncho, KlAusseR, b. mutiozAbAl

I
tsasoa: Ozeanoa, Lurraren azaleraren zatirik handiena

estaltzen duen ur gaziko eremua. Itsasoan olatu 

 gainean, arraunean, ur azpian edo igerian. Itsasoa bizi-

toki ez, baina bizimolde dute oriotar askok. Itsasoa bi-

zitzeko hamaika modu daude, eta bost bizimolde eka-

rri nahi izan ditugu hona. 

Olatu handiak harrapatzen aritzen da Andoni Fernandez  .

Itsasoa beretzat pasioa eta kirola da.  Unai Zubizarretaren-

tzat, ordea, uretan ibiltzea hobby-a da. Gauza guztiez ahazte-

ko momentua da. Berezia da. Itsasoarekin bat egiten duzu eta

erlaxatu egiten zara. Itziar Olasagastik ere hori nabarmen-

tzen du: erlaxazioa.  Ez gara joaten paisaiari begira, baina

eragina dauka. Atseden hartzean ingurura begiratu eta para-

je horietan kirola egiten zabiltzala ikustea ederra da.

Arraunari tira eta tira aritzen da Olasagasti, sarritan ola-

tuen kontra tira egin behar izaten du; baina, bestetan, olatua

hartu eta lehertu bitartean olatu gainean joaten da.  Oso poli-

ta da hori, aitortzen du. 

Irene Ansorregirentzat, itsasoak badu zerbait igerilekuak

ez duena, hain zuzen Olasagastik azpimarratutako gauza

berbera: olatuak hartzearen esentzia. Bukatzear zaudenean,

azken metroak egiten ari zarenean, olatua hartu eta ia itsaser-

tzera eramaten zaituenean sentitzen duzuna oso polita da.

Asko gustatzen zait sentsazio hori, dio igerilariak.

Uretan zergatik?

Surf txikia egiten zuen aurretik, baina beretzat ez zen pasioa.

Fernandezi sentsazio fuerteak ematen dituzten kirolak gus-

Itsasoa sentitzeko hamaika modu daude. Guk lau ekarri 
ditugu lerrootara. andoni Fernandez olatu handitan aritzen
da surfean, unai zubizarreta bodyboard taularekin, Itziar
olasagasti traineruan eta Irene ansorregi igerian.
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tatzen zaizkio: eskia, snowa, motocrossa... eta, nola ez, olatu

handiak hartzea. Futbola eta antzerakoak ez zaizkit sekula

gustatu. Batetik, txarra nintzelako; eta, bestetik, lehiakorta-

sun hori ez zaidalako gustatzen. Bata bestearen aurka aritze

hori ez du gustuko. Olatu handien ehizan elkarrekin aritzen

dira, ordea. Eta, elkarrekin aritze hori ere azpimarratu du

Zubizarretak: Lagunekin zaude, giro onean; kirola egiten

dugu; eta, gainera, deskonektatu egiten duzu. Olasagastik ere

taldean egiten du arraun. Eta, denboraren poderioz, tostaki-

deak lagun ere bilakatu zaizkio. 

Igerian bi hilabeterekin hasi zen Ansorregi. Urarekin ha-

rremana ia jaiotzetik izan du, beraz. Aitak eramaten ninduen

uretara oso txikia nintzela. Ordutik estutu besterik ez da egin

Ansorregiren eta uraren arteko harremana. Geroago, igeri-

ketako eskolak jasotzen hasi zen. Itsasoan igeri egin beharre-

an, igerilekuan egiten zuen. Oriotik Zarautzera joan zen,

hango igeriketa klubera.  Baina 12 bat urte zituenean, igerile-

kuan ez ezik, itsasoan ere hasi zen igeri egiten. Orduan hasi

ginen lehen zeharkaldiak egiten,azaldu du.

Itsasoa, bidaiatzeko aitzakia

Euskal Herriak Kantauri itsasoko zati handi bat hartzen du.

Hondartza asko daude, uretako kirolak praktikatzeko gune

ugari; baina, hala ere, Euskal Herriak ere baditu mugak.  Kirol 

honekiko –olatu handien surfa– geroz eta lotura handiagoa 

duzunean, gehiagotan praktikatu nahi duzu, baina hemen

egunak mugatuak dira. Hortaz, kanpora joaten naiz olatu

handien bila. Perun, Mexikon eta Indonesian izan da Ostola-

za, besteak beste. Azkenekoz Perun izan zen. Peru surfaren

habia bilakatu zen. Olatu handien kultura oso zabaldua dago

han. Pico Alto ezaguna da, nik aspalditik nuen begiz jota. Ez da

Hollywood. Ez dago masifikaziorik. Eta hain justu hori da Os-

tolazak surfagatik bidaiatzen duenen bilatzen duen gauzeta-

ko bat, masifikazioak saihestea. Toki asko Everest bezala dira,

eta, horregatik, jende asko ibiltzen da. Baina jendetzarik nahi

ez baduzu, bestelako zortzimilakoak aurkitu behar dituzu.

Eta hori egin du Ostolazak Peruko Pico Alton. Estalgabetu

zutenean famatua egin zen, baina orain aparra jaitsi zaio.

Asko gustatu zitzaidan.

Gainontzekoak sekula ez dira horren urrun joan pasioz

bizi duten kirol hori praktikatzera. Salbuespenak salbues-

pen, ia beti Kantauri itsasoko uretan ibili izan dira.

Iaztik zeharkaldiak  aitzakia ere badira Ansorregirentzat

erbestera ez, baina bai Euskal Herriko kostaldeko herriak bi-

sitatzeko. Liga bat dago. Donostian hiru zeharkaldi daude,

Deban bat, Zumaian beste bat… zeharkaldi dezente daude.

Nik ez ditut guztiak egiten, oporretara joaten bainaiz eta or-

duan bateren bat galtzen baitut. Baina, gainontzean, hara eta

hona joaten da udan Ansorregi, zeharkaldiz zeharkaldi.

Etxetik kanpora, itsasoa faltan

Oriotik kanpora bidaiatzera joateaz gain, ikasketengatik ere

joatea egokitu zitzaion Itziar Olasagastiri.  Iruñeara joan zen.

Hemen bizi garenean ez gara ohartzen itsasoa hor daukagula.

Iruñean sei urte pasa nituen eta faltan sumatzen nuen. Lasai-

tasun handia ematen dit itsasoak eta horren falta nabaritzen

nuen. Iruñean ibaia zegoen, baina ez da berdina. 

Lehorrean bizi direnek ez dute hondartza beren egunero-

kotasunean; baina, kostaldean bizi direnek, bai. Beren 

eguneroko bizian presentzia du itsasoak eta hori nabarmen
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“Mareak gure eguneroko 
bizitzan dakartza aldaketak,
eta aldaketa horiek eragina
duten gugan”

“itsasoa ondo ezagutu behar
da”

“Gauza guztiez ahazteko 
momentua da. Berezia da.
itsasoarekin bat egiten duzu
eta erlaxatu egiten zara”

“Aitak eramaten ninduen 
uretara oso txikia nintzela”

sentitu  zuen Olasagastik Iruñean bizi zenean. Mareak berak

gure eguneroko bizitzan dakartzan aldaketak dakartza, eta,

aldaketa horiek, eragina dute gugan.

Izan kirolari edo ez, itsasoarekin lotua estua dute kostalde-

ko herritarrek.

Negua ere itsasoan

Hondartza udan betetzen da jendez. Eguzkizalez. Uretan

freskatzea gogoko dutenez. Buelta eta buelta emanda beltz

jarri nahi dutenez. Baina, neguan ere hondartzara lagun asko

joaten dira, bereziki uretako kirola egiten dutenak.

Traineru liga udan izan arren, neguan hasten dira udan

punta-puntan egoteko prestatzen. Euskal Herriko Bodybo-

ard zirkuitua bukatu berri den arren, Zubizarretaren uste-

tan negua garai hobea da olatu artean jolasean aritzeko.  Fer-

nandezek ere hori berresten du. Udan olatu txikiak izaten

direla azaldu du, beraz, urte sasoi horretan beste kirol moda-

litate batzuk praktikatzen ditu. 

Ansorregik, ordea, ez du neguan hondartzarik zapaltzen.

Udaran bakarrik joaten naiz. Zeharkaldiak ere udan izaten

dira soilik. Neguan ez dira egiten.

Itsasoaren alde iluna, arriskua

Adrenalina dantza bizi daiteke olatuen dantzan, baina beti

hankak lurrean eta burua hotz eduki behar dira, arriskua

ahalik eta gehien ekiditeko. Itsasoa ondo ezagutu behar da,

dio Fernandezek. Itsasoa zenbat eta gehiago ezagutu, itsaso-

an gero eta gehiago goza daiteke. Baina uretan ibiltzea ez da

itsasoaz gozatzeko modu bakarra. Laukote honek 

itsasoari begira ere gozatzen du.

itziAR olAsAGAsti

Andoni feRnAndez 

unAi zubizARRetA

iRene AnsoRReGi
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AKuiluA hARtutA niRe honetAn

Benito forever

Zaharragook ez diegu 
transmititzen jakin 
gazteagoei, antza, zer 
artista puska den Benito

Jon Alonso

U
da honetan egin dudan gauza atseginetako bat Benito Lertxundi-

ren kontzertu batera joatea izan da. Baziren urte batzuk azkena

entzun nionetik, ez hainbeste hala ere, eta uste dut esan daitekee-

la, okertzeko inolako beldurrik gabe, urteak aurrera ahala bere bu-

rua gainditzen duen artista dela, eta gero eta ikuskizun ederragoak

eskaintzen dituela, erloju suitzar baten zehaztasunez funtzionatzen dutenak, da-

ramatzan instrumentista eta ahots laguntzaile aipagarriekin. Gauza bakar bat ez

zitzaidan gustatu kontzertuan: ikustea ni nintzela, entzuleen artean, gazteeneta-

koa. Zaharragook ez diegu transmititzen jakin gazteagoei, antza, zer artista puska

den Benito; edo beharbada belaunaldien arteko talka betikoa baino ez da; edo

agian gure ohiko fribolitateaz eta inbidiaz saiatu gara Benitoren dirdira amata-

tzen. Kontuak kontu, nago jende askok, gehiegik, haren ibilbidearen une batean

edo beste batean Lertxundiren jarraitzaile izandakoak, ez dakiela zertan ari den

gaur egun, duela hogei edo hogeita bost urte jada onenak eman zituela uste duela-

ko; eta gaur haren kontzertu bat entzungo balu flipatu egingo lukeela.

Gure esnobismoak ez dauka mugarik: gure ohiko bidaia horietako batean, zer

esanik ez estaturik gabeko nazio horietako batera balitz –Bretainia, Eskozia, Ir-

landa, Flandria–, Orioko kantariaren mailako artista bat entzutea suertatuko ba-

litzaigu, etxera bueltan hari buruzko aipamenak antipodetan ere entzungo lirate-

ke. Bertan edukiz gero, putza. Lertxundi bera izango da, hain segur, huskeria

hauengatik gutxien kezkatzen denetakoa. Ematen dituen elkarrizketetan aske eta

suelto mintzatzen da, zuzentasun politikoaren kezkatik urruti bizi denaren an-

tzera. Nola ez da aske eta lasai mintzatuko, ba, duela berrogei urte baino gehiago-

tik Zenbat gerakantatzen ari den bat. Orduan entzuten genionean gehiegikeria

irudituko zitzaigun igual, eta ez genuen kasu handirik egiten. Gero, komeriak.

Oriokoaren jarraitzaile fidelek ironiaz irakurriko dituzte lerrook, beharbada.

Beste musika-molde batzuetara emanago daudenek harriduraz, ausaz. Zorionez

ez da falta izan, ezta ere, Benitoz ganora handiagoaz eta luzeago hitz egin duenik

ere. Nik aitortu egingo dut entzun nion udako kontzertu horretan, Zenbat gera

eman zuenean bi ordu eta erdiko emanaldi betearen amaieran, zerbait inarrosi zi-

tzaidala barrutik.

A
ste honetan bularreko

minbiziaren aurkako

eguna izan denez, hitz

batzuk helarazi nahi

dizkiot min hau gertu-

tik bizi duen orori.

364 egun luzeetan zehar gehienok

ahaztu egiten gara min hori sufritzen

duzuen horiez. Halako batean, laxo

arrosak ikusten ditugu alde guztietan

eta orduan konturatzen gara gure lagu-

nak, amak…  edo geuk ere min hori izan

dezakegula, eta infernu horretatik pa-

satzen ari zareten emakume asko zau-

detela.  

Urtero egun hau iristen zenean bu-

ruari bueltaka ibiltzen nintzen, zerga-

tik ez ote naiz gehiagotan gogoratzen?

Baina alferrik zen, hurrengo urteko

egun berbera iritsi eta puntu berean

aurkitzen bainuen nire burua. Egoera

gertutik ezagutu nuen arte. Askotan

beste hainbat aspektutan ere guk geuk

bizi arte ez gara konturatzen zer dago-

en, eta ez gara hainbeste gogoratzen

besteez. 

Horregatik, barkamena eskatu nahi-

ko nizueke zuetaz egunero gogoratzen

ez garenon izenean. Ea gaurtik aurrera,

gure egunerokotasunean present zai-

tuztegun. 

Existitu beharko ez lukeen gaixota-

sun honi aurka egiteko gai zarete. 

Beraz, indarra hartu eta ez eman inoiz

amore.

Indarra hartu 
eta ez eman inoiz
amore...

Intza Unanue Arruabarrena

Argian argitaratua, 2016ko irailaren 4an

iRitziA

2016ko urriAren 28A K A R K A R A   1 5
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Herriaren taupadak

testuA:  olAtz ARtolA

ARGAzKiAK: KARKARA etA elKARRizKetAtuAK

H
erri baten historia konta dezake komertzio

batek. Gure aiton-amonen garaitan nolakoa

izango zen irudikatzen dugu beren kontaki-

zunekin. Gogoan izaten dugu urteak eskuko

hatzekin kontatzen genituenean zer itxura

zuten. Baita ordutik izan duen aldaketa ere. Akordatzen gara

txoko horietan bizitako pasadizoez, eta, gutxi-gutxitan bada

ere, gure sentitzen ditugu. Eta, gure sentitzen ez baditugu

ere, herriaren parte direla uste dugu. Herritartasun hori

aldarrikatzen du, besteak beste, hiru urtetik hona egiten 

duten festak. Aurtengo azaroan izango da 3. Moda Astea.

Kronologian atzera

Grabagailua piztuta esan nahi zuten hori esateko hitzik ez

zutela izango uste zuten Maite Garcia Lertxundik –Ramiro

argazkiak–, Joxe Ramon Iparragirre Aristiguietak–Iparragi-

rre auto zerbitzuak, Joxenea–, Maria Lourdes Dorronsoro

Azkuek –Dorronsoro janari-denda– eta Jone Gozategi Man-

zisidorrek –Gabon taberna–. Lotsagorrituta zer esan ez zeki-

tela zioten, baina, galdetzerako, erantzuten hasi ziren. Haur

ziren garaitara egin zuten bidaia eta orduko kontuak konta-

tzen hasi ziren. Argazki zahar bat ikusten ariko bagina bezala

deskribatzen dute guztia, dendaren txokorik txikiena ere. 

Orduko lan moldeak ere ekarri dituzte gogora: Guztia es-

kutik eskura ematen zen ordua. Guztia zakutan egiten zen, pi-

suarekin, dio Iparragirrek. Eta zorroak paperezkoak ziren,

Herri batek bizia izateko behar du bizitza; eta bizi ahal izateko, 
beharrezkoak dira bihotz-taupadak. Herri bizi baten taupada  izan 
daiteke merkataritza, patrika hustu baina bihotza edo  dastamena 
gozatzen diguten dendariek nahiz ostalariek osatzen dutena.
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dio Garciak. Eta paperarekin eta boligrafoarekin egin behar

izaten genituen kontuak. Berriz hartu du hitza Iparragirrek.

“Paper elefante” modukoa zen papera. Komuneko papera ele-

fante zen garai hartan. Ez zegoen besterik, dio Dorronsorok.

Eta esnea, kristalezko botiletan ematen zuten!  Gogoratzen za-

rete?Galdetu die Iparragirrek. Denak baietz egin dute burua-

rekin.  Eta olioa botila handitan ekartzen zuten, eta neguan,

hotzarekin, gogortu egiten zenez, kandela jartzen zuten az-

pian, biguntzeko... Haurtzaroko oroitzapenen nostalgia na-

bari zaie hitzetan. Memoria fin-fina dute. Datak ere ondo aski

gogoratzen dituzte.

Tradizioari segida ematen

Ikasteko gogo handirik ez zutenez, eta etxean lana zegoenez,

familiako negozioan hasi ziren lanean. Duela 60 urte hartu

zuen nire amak, baina lehendik ere denda zen, azaltzen du Ipa-

rragirrek. Gero, aita jubilatu zenean, nik hartu nuen haren tes-

tigua. Orain dela 32 urte inguru izan zen hori. Dorronsoro 14

urterekin hasi zen gurasoenean lanean. Ahizpa, anaia eta 

hirurok eraman dugu dendaren martxa. Manzisidorren ka-

suan, bi ahizpak ireki zuten taberna eta, horietako bat, beren

ama zen. Amak laguntza behar zuenean laguntzen zien, bai-

na gaixotu zenean, tabernaren ardurak berak hartzea beste

erremediorik ez zuten izan. Langile bat daukagu gu baino

urte gehiago daramatzana han lanean, Marijo Eizagirre.

Garciak bazuen ikasteko gogoa. Argazkilaritza ikasketak

egin zituen, Madrilen. 1961ean ireki zuen denda aitak. Labo-

rategia genuen dendan eta ni hor aritzen nintzen 10-11 urte ni-

tuenetik, laguntzen. Gero, ikastera joan nintzen. Urte bete egin

nuen Madrilen. 17 urterekin itzuli nintzen eta lanean hasi nin-

tzen aitarekin. Baina, ikasten jarraitu nahi nuenez, irakasle

ikasketak egin nituen. 15 urte egin nituen irakasle lanetan.

1991n, aitak jubilatu nahi zuenez eta Orion zegoen argazkilari

bakarra zenez, dendarekin jarraitzea erabaki nuen. Lanean

eszedentzia eskatu zuen, baina orain arte jardun horretan ari

da.

Eskolako gogorik ez zutelako, familiako ogibideari amaie-

ra data ez jartzeko edo herrian lanbide hori ez desagertzeko

hartu zuten denda. 

“negozio propioa izatea
oso esklaboa da”

mARiA louRdes doRRonsoRo 

“Lehen lana fisikoagoa zen.
orain buruarekin lan
gehiago egin behar da”

joxe RAmon ipARRAGiRRe

“Hamabost urte egin 
nituen irakasle lanetan”

mAite GARciA

“ez gaituzte agintzen, baina
bezeroaren nahiaren 
arabera egiten dugu lan”

jone GozAteGi 
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Maldan gora gehiago behera baino

Oso esklaboa da.Laurek horrela definitzen dute negozio pro-

pio bat edukitzearena. Oso lotua da. Dena den, gauza guztiek

bezala, honek ere alde txarrak eta onak dituela diote.

Ez daude inoren menpe eta hori positibotzat ikusten dute.

Dena den, beren nagusiak bezeroak direla argitu du Gozate-

gik. Ez digute agintzen, baina bezeroaren nahiaren arabera

egiten dugu lan. Eta, bezeroaren kontsumitzeko ohiturak al-

datu ahala, berak ere lan egiteko modua aldatu behar izan du-

tela gaineratu dute; bezeroen beharretara egokitu behar izan

dutela diote. Honela azaltzen du Dorronsorok: ekintzaileak

%100ean gara. Bizmodua atera behar duzu, beraz, errealitate

horretara egokitu behar duzu. 

Bezeroak ez ezik, lan tresnak eta lan egiteko modua aldatu

direla azaldu dute. Lehen lana fisikoagoa zen, dio Iparragi-

rrek. Orain, buruarekin lan gehiago egin behar da. Asko alda-

tu da guztia.

Bezeroak eskatu bakarrik ez, eman ere egiten dute. Ezagu-

tu egiten gaituzte eta, askotan, konprenitu egiten gaituzte, dio

Gozategik. Harremana egiten dugu bezeroekin. Askotan den-

dariak baino psikologoak gara berentzat, gurekin askatzen

dira, kontatzen du Dorronsorok. Eguneroko hartu-eman ho-

rretan loturak sortzen direla onartu dute. Lotura estuak.

Gerora, segidarik ez

Berak jubilatzean dendako pertsiana jaitsi eta sarraila giltzaz

itxita geldituko dela diote. Ez dute uste beren seme-alabek

negozioarekin jarraituko dutenik, ez dituzte horretara ani-

matzen, behintzat. Bizimodu hobeago bat izatea nahi dugu,

dio Gozategik. Guk lanak eskatzen duen loturagatik gauza

asko galdu ditugu eta ez dugu nahi berak ere galtzerik.

Jarraipenik ez izateak pena ematen dien arren, argi dute

errealitatea hori izango dela. Herritarrei ere, ziurrenik, euria

egiten duenean kafea hartzen duten taberna,   azken orduan

erosketak egiten dituzten denda edo kamera digitalarekin

ateratako ehunka argazkietako bateren bat inprimitzen 

dieten denda itxita ikusteak pena emango die.

modA
AsteA

A
urten azaroan izango da Arkupek antolatutako

moda astea, 4tik 11ra, ostiraletik ostiralera. Arku-

pen merkatariaz gain ostalariak ere sartu dira, el-

kar laguntzeko eta ekitaldi aberasgarriak antolatzeko as-

motan. Aste honetan lehen urratsak emango dituzte elka-

rrekin.

Azaroak 4, ostirala:

-  Kontzertuak: Endaia plazan, Kalakari eta Gure Txoko

tabernen artean, eta Arrantzale kalean, Karela pizzeriaren

eta Arkaitzen artean, Low riders eta Woodstock taldeek

kontzertuak eskainiko dituzte,  hurrenez hurren. 18:30ean

hasiko dira kontzertuak.

- Pintxo Arkupe: Arkupe izeneko pintxo bat egongo da,

eta hori janez gero, saski baten zozketan parte hartuko da.

- Atoz, Errusta eta Kalakari tabernetatik DJ Tourra egin-

go da gaueko 22:00etatik goizeko 4:00etara. 

Azaroak 11, ostirala:

– Kontzertuak: Low riders banda eta Woodstock musika

akademia Endaia plazan  eta Arrantzale kalean. 18:30ean.

· Pintxo Arkupe

Astean zehar, Arkupeko dendaren batean erosketak egi-

nez gero, zozketa batean hartuko duzu parte. 100 euroko

bost sari zozketatuko dira. 
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Ohiko erromeria,
baina sorpresaz betea
Igandero biltzen dira aristerrazuko plazan besoak jaso eta oinak dantzan
jartzeko. erromeria izaten da arratsaldeko 18:30tatik hasita, 21:30ak arte.
urriaren 23an ere egin zen, ohi legez, baina oraingo honetan ikutu berezi
bat izan du jaiak, astiazaran anaiei omenaldia egin baitzien.
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Astiazaran anaiei
eskerrik beroenak
urte luzez aritu dira plazaz plaza eta erromeriz 
erromeri astiazaran anaiak. kontzertuak emateari
utziko diotela iragarri zutenez, beren ikasle 
izandakoek eta erromeri zaleek orain arte egindako 
lanagatik eskerrak emateko festa sorpresa egin zieten
aian, aristerrazuko erromerian.
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“Bizi izan garen
toki guztietan
etxean bezala
sentitu gara”

testuA: o. ARtolA ApezteGiA

ARGAzKiAK: ione leRtxundi

Hara eta hona ibili da azken hamar urteotan Ione Lertxundi.

Lanagatik Madrilera joan zen. Espainiako hiriburuan zuen

egoitza nagusia, baina esku artean zuen proiektuaren arabe-

ra batera edo bestera joatea egokitzen zitzaion: Budapestera,

Lisboara, Herbeheretara… Azken horretan, orain arte bi-

daia-laguna eta bidelaguna izango zuen bikotekidea ezagutu

zuten. Elkarrekin Australiara joan ziren, baina hura ez da be-

ren azkenengo geltokia izan.

Oriotik Madrilera, Madrildik Herbeheretara eta Herbehere-

tatik Australiara.

Gerora nire senarra izango zenarekin topatu nintzen Her-

beheretan. Bera amerikarra da, Dallasekoa. Elkarrekin ja-

rraitu nahi genuen eta horretarako aukera bat elkarrekin

norabait joatea zen. Australiara joatea erabaki genuen.

Ordura arte egiten genuen lan berbera egiten genuen, bai-

na Herbeheretan egin beharrean, Melbourneko bulegoan

Ione Lertxundi
ingeniaria

egiten genuen. 18 hilabete eman genituen han. Asko bidaia-

tu genuen Asiatik, baita Zeelanda Berritik ere. Asko gusta-

tzen zaigu bidaiatzea.

Toki berriak ezagutzeko senari ezin eutsi, eta Australia ere

utzi zenuten, ezta?

Ez genuen Australia utzi nahi, baina bikotekideak master

bat ikasi behar zuen Singapurren, horregatik joan ginen.  10

hilabete egon ginen han. Hego Koreako lan aukera bat sortu

zitzaion bikotekideari, eta esan genuen: zergatik ez? 

Beraz, Singapurretik Hego Koreara…

Seulen egon gara azken bi urte eta erdian, hiriburuan.

2013ko abenduan joan ginen hara eta orain arte.

Azken hamar urteak bidaiatzen pasa dituzue orduan.

Bai. 

Askotan banaketa hau egiten dugu tokiak ezagutu ahala: bi-

daiatzeko toki egokia da baina ez bizitzeko edo bizitzeko

etxetik kanpora kasik etxean baino urte gehiago daramatza ione 
Lertxundi Azkuek –orio, 1978–. Herrimina sentitzen du noiz edo noiz, baina
maleta etxekoen eta gertukoen berotasunarekin betetzeko 
egiten du tarteka geldialdia orion. Hurrengo geltokia zein izango den 
pentsatzen dabil; eta orio oraingoz hori izango da, tartekako geltokia.  
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toki egokia da. Zuk sailkapen hori egin al dezakezu ezagutu

dituzun tokiekin?

Bizi izan garen toki guztietan etxean bezala sentitzea lortu

dugu. Hala ere, zailena, Korea izan da guretzat; nola hizkun-

tzagatik, hala kulturagatik. Kosta egin zitzaigun hasieran

hango bizimodura egitea. Ez da erraza han bizitzea. Seul

erraldoia da, 25 milioi biztanle dauzka. 

Bizitzeko Melbourne aukeratuko nuke, dudarik gabe. Bi-

sitatzeko Zeelanda Berria, ez du parekorik! Eta Asian, Sri

Lanka sorpresa bat izan zen. Zoragarria da. Jendea oso alaia

da, beti irribarrez daude. Askotan pentsatu dugu hara joatea

bizitzera.

Jaioterriarekiko lotura handia ehundu ohi da. Askotan bel-

durra ematen du kanpora joateak, etxean ez sentitzeak.

Zuek beldurrik ez, ezta?

Etxe kontzeptua lausotu egiten da. Hona etortzean geroz eta

gutxiago sentitzen dut hau nire etxea dela. Galdu egiten

duzu sustraiekiko lotura hori. Edozein lekutara molda nai-

tekeenaren sentsazioa daukat, edozein toki etxe egin deza-

kedala.

Toki guztietan etxean bezala egonda, herriminik sentitu al

duzue?

Bai, noski. Baina hona etortzean, segituan izaten dut kanpo-

ra joateko gogoa. Kanpoan zaudenean etxea idealizatu egi-

ten duzula uste dut. Oroitzapenak positiboak izaten dira. Fa-

milia hemen dago eta horiek faltan sumatzen ditut, baina ez

dut uste hona etorriko naizenik bizitzera. Gero eta gehiago

bidaiatu, mundua gero eta handiagoa dela ohartzen zara. Bi-

daiatzen jarraitu nahi dut.

Hizkuntzak lagundu egingo du lurralde berri batera egoki-

tzen, ezta?

Bai. Toki guztietan ingelesez komunikatu gara. Orain koree-

ra ikasi dugu, baina ingelesez erraz moldatu gara, baita lane-

an ere. Alemanian ere bizi izan ginen Koreara joan aurretik

eta han alemana ikasi genuen.

Toki guztiz ezberdinetatik ibili zarete, gainera.

Bai, baina ama izan naiz eta, ordutik, perspektiba aldatu egin

zait. Hurrengo urratsa zein izango den pentsatzen gaude

orain eta erabaki horretan baldintzatu egiten du haurra iza-

teak. Ez dugu Asian jarraitu nahi.

Umeak izan dezakeen heziketagatik?

Hori da. Seuleko gauza txarretako bat kutsadura da. Egune-

ro, etxetik atera baino lehen, dagoen poluzioa begiratu behar

da. Haizearen araberakoa da, kutsadura Txinatik baitator.

Jendeak arnasketa arazoak dauzka, bereziki haurrek. Asma-

tikoak dira asko eta bronkitisa zabalduta dago txikienengan.

Horrek zer pentsatua ematen du, atzeraka botatzen gaitu.

Bidaiatzean haur baten heziketan guztiz ezberdinak diren

hainbat toki ezagutuko zenituzten. Hori baliagarria izango

da erabakia hartzerako garaian, ezta?

Europa iparraldeko herrialdeek asko erakartzen gaituzte,

Eskandinaviak adibidez, baita Alemaniak ere. Baina, tira,

ikusiko da.

Momentuaren arabera bizitoki bat aukeratzen duzue…

Hori da. Eta orain haur bat daukagunez, horren baitan era-

bakiko dugu, ziurrenik.
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horri. 

Australiako kultura anglosaxoiagoa da. Korea oso inpak-

tantea da. Bereziki lan munduan...

Lan egoera eta baldintzak Txinan bezalakoak al dira han? 

Ez, askoz ere hobeak. Korean baldintzak onak dira. Baina,

kontua da, barne-barnean sentitzen dutela lan asko egin be-

har dutela, kulturala da. Norberak bere burua lehendabizi

enpresari eskaintzen dio, eta, gero, familiari. Lehentasuna

lana da. Ez dute ulertzen guk oporrak hartzea, adibidez. Be-

ren denbora librea ere enpresari eskaintzen diote. 

Lan baldintza onak, baina lan ordu asko… Eta zuek? Beren

baldintza berberak al dauzkazue?

Gu desberdin tratatzen gaituzte, zuriak garelako. 

Lana lortzeko ikasketei ere garrantzia handia emango die-

tela imajinatzen dut…

Bai. Haurrek bost ordu egiten dituzte lo. Bost ordu lo eginez

gero, agian, bizitza ona izango duzu. Lau ordu eginez gero,

ziurrenik arrakasta izango duzu…Horrelako esaldiak dauz-

“Zenbat eta gehiago
bidaiatu, mundua gero eta
handiagoa dela ohartzen
zara”

Eta lana? Batera eta bestera ibiltzean askok helburutzat du-

ten lan-egonkortasuna hori lortzea ia ezinezkoa da…

Horrek ez dit beldurrik sorrarazten. Azkenean, edozer gauza

egin dezakezula ikasten duzu.  Beti dago aukeraren bat. Ho-

rretan sinisten baduzu, lortuko duzu.

Lehen aipatu duzu Korean kosta zaizuela gehien egoki-

tzea…

Kontuan izan behar da nondik datozen, zer bizi duten. 50

urte egon dira japoniar inperioaren menpe; gerra bat ere bizi

izan dute… asko sufritu dute. Munduko herrialde pobreene-

takoa izatera iritsi zen. Miseria gorrian bizi ziren. Zulo ho-

rretatik atera dira, eta ez baliabideak dituztelako, baizik eta

lan mordoa egin dutelako. Beren bizimodua, beraz, lana,

lana eta lana da. Nik ez dut horrelakorik sekula ikusi.

Komunitateak ere garrantzia handia dauka. Krisitik ate-

ratzeko baliozkoa zuten hori eman zuten. Askok ezkontzako

eraztuna eman zien gobernuari herria aurrera ateratzeko,

esaterako. Pentsa! Oraindik ere eutsi egiten diote leialtasun
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kate. 

Ikasteko zailtasunak dauzkanak arazo sozialak izango

ditu, orduan.

Bai. Suizidio tasa munduko altuena da, baita alkoholismo

tasa ere. Alemana ikasten egon naiz han, gazteekin. Gazte

horien helburua kanpora joatea da. Horrenbesteko presioa

sentitzen dute, alde egin nahi dutela. 

Eta teknologia? Asia teknologia berriekin ere lotzen dugu.

Teknologian punta-puntako lurraldea da Korea. Japoniaren

parekoak dira mundu mailan. Garrantzia handia ematen

diete beren teknologia garatzeari. Munduko seigarren inda-

rra izatera pasa dira eta guztia teknologiari esker.

Koreera ikasi duzuela ere aipatu duzu. Zaila egin al zaizue?

Oso zaila. Ordu asko eman genituen horretan, eta, hala ere,

ez gara koreeraz lan egiteko gai. Eguneroko elkarrizketeta-

rako bai, baina lanerako ez. Sinbologia bat daukate eta ikas-

teko erraza da, pare bat egunetan irakurtzen ikasteko adina.

Enperadore bat izan zuten, zeinak analfabeto asko zirela

ikusi zuenean, hizkuntza erraztea pentsatu zuen. Irakurtze-

ko erraza da, gramatika-eta askoz ere zailagoak dira.

Komunikatzeko moduko maila daukazue, ez da gutxi.

Gainera, gure lagunak kanpotarrak dira, ez baita erraza ber-

takoekin erlazionatzea. Orduan, ez dugu hizkuntza horren-

beste menperatzeko beharrik izan. 

Bertakoekin harremana izatea zaila Korean egin zaizue ala

toki guztietan?

Korean kanpotarrik ia ez dago.  Kanpotarren %4a militarrak

“korean suizidio tasa 
munduko altuena da, baita 
alkoholismoarena ere”

“korearrentzat korea 
bakarra da, eta bat izatea
nahi dute. egunen batean
elkartuko direnaren 
itxaropena daukate”
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dira, Estatu Batuetako base bat baitago. Ingeles irakasle

mordoa ere badago, eta, gainontzekoak, ingeniariak gara.

Zuri oso gutxi daude. 

Eta Australian, adibidez?

Han oso irekiak dira eta lagun asko egin genituen, baina oso-

oso gertuko harremana euskaldunekin egin genuen. Azke-

nean zure egoera berberean daude eta, ez dakit horregatik

den edo, horiekin erlazionatzen gara. Egin ditugu bertako la-

gunak, baina ez horrenbeste.

Bertakoak errutinaren gurpilean sartuta gauden bitartean,

kanpotar bat iristen da eta beretzat dena da berria. Ez du

erraza izan behar hemen lagunak ere egitea.

Bi urte, gainera, epe laburra da benetako lagunak egiteko. Ez

du denborarik ematen.

Txina eta Japon aipatu ditugu. Korea bi herrialde horien

eraginpean bizi al da?

Hego Korea japoniarren diktadurapean egon zen. Koreako

kultura suntsitzen saiatu ziren. Oso gaizki tratatu zituzten,

ondorioz, japoniarrei gorroto handia diete. Baina, egia da,

ekonomikoki, dependentzia handia dutela Japoniarekiko.

Teknologia asko han saltzen dute. 

Ipar Korearekin duten harremana dela eta, Txinarekin ez

dute oso harreman ona. Txinatik material asko inportatzen

dute, beraz, lotura badago. Eta Txinatik turista asko joaten

dira Koreara, bereziki kirurgia plastikoa egitera. Korean ob-

sesionatuta daude edertasunarekin. Biztanleriaren %60k

operazioren bat egin du. Ederra izatea betebehar bat balitz

bezala ikusten dute, beren lana dela uste dute. Ez bazara ede-

rra hori lortzeko nahikoa lan egin ez duzulako da. Hori pen-

tsatzen dute. 

Edertasun kanonak hemengoak bezalakoak al dira?

Oso desberdinak dira. Azala oso zuria eta aurpegia txikia iza-

tea. Begi handiak. Sudur handia. Emakumeak eta gizonak,

guztiak operatzen dira.

Biak berdin?

Ez, emakumeak gehiago. Oraindik oso matxista da. Teknolo-

gikoki eta ekonomikoki asko garatu dira, baina sozialki ez da

garatu.

Nola bizi dute Ipar Korearekin duten gatazka?

Pena handiarekin. Familia asko bananduta daude, batzuk

iparraldean eta besteak hegoaldean bizi direlako. Berentzat

Korea bakarra da eta bat izatea nahi dute. Egunen batean el-

kartuko direnaren itxaropena daukate.

Iritsi ginenean protokolo bat zeukatela azaldu ziguten.

Edozer gertatuz gero, metro sarrera guztiak bunkerrak dire-

la esan ziguten, beraz, hara sartzeko. Tentsio momentuak

badaude, estatu batuarrek proba militarrak egiten dituzten

egunak esaterako. Iparraldekoek probokazio gisa ulertzen

dituzte eta itsasora misilen bat edo botatzen dute. Guztia

probokatzeko da, sekula ez da ezer gertatzen. Eta ez dut uste

gertatuko denik.

Hego Korea erasoko balute amerikarrak atzetik joango li-

ratekeela badakite, eta hori ez dute nahi, ezta Txinak ere, in-

teres handia baitaukate Ipar Korean.
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It’s a Malen!

Haurrak ez du galdera ulertzen.
Oraindik ez baitaki mutilek berez
nahiago dutela mutilekin jolastu 
eta neskek neskekinXabier Etxeberria

G
araitsu honetan izan zen, iaz. Ikasturtea hasi

da, haurrak ikastolan, gurasoak parkean. Ezer

ez da aldatu. Errutina nagusi.

Berritasun bat ere bada, ordea. Ameriketatik gurera 

euskara ikastera etorri den familia bat.Euskaldun izan nahi

dutenek euskaldun izaten saiatzen ez garenoi emandako

beste lezio-zaplazteko eder bat.

Haurrak inguru berrian nola moldatzen ari diren galdezka

telefonoz aiton-amonak. Han ere hemengo kontu berberak

galdetuko dituzte. Ondo jaten al duzue? Txintxoak al zarete?

Laguntxo berriak egin al dituzue? Txikienak baietz, ikastolan

sarri jolasten dela Malenekin. Amonak Malen izena 

lehenengoz entzun duenez, jakin nahia du: Malen is a boy or

a girl? Malen hori mutila al den edo neska, alegia. Eta 

bilobak, harrituta:

- It’s a Malen!

Erantzuna, bistan da, wonderfullgarria. Malen bat da, eta

kitto! Haurrak ez du galdera ulertzen. Oraindik ez baitaki

mutilek berez nahiago dutela mutilekin jolastu eta neskek

neskekin. Oraindik ez daki mutilek berez futbolean aritzea

dutela gustuko eta neskek panpinekin dendetara. Oraindik

ez diogu irakatsi neskek berez kolore arrosa atsegin dutela

eta mutilek urdina, eta abar eta abar eta abar.

Pentsamendu horiek buruan ditudala etxerakoan, gauza

garrantzitsu bat ahaztu zait. Alabei ez, ordea.

- Aita, ostirala da.

Ostirala = Txutxeak. Helduok pintxo-potea eta gure 

litxarkeriak nola, haurrek ere berenak merezi/behar 

dituztela aspaldi ulertua dut eta ostiral arratsaldetako zerga

ordaintzera sartu gara gertueneko litxarkeri dendara. Ei,

neskak, gogoratu: bost gauza. Bost bakarrik! Txikienak, 

txokolatezalea izanik, kinder arrautza horietako bat nahi

omen du.  Non daude?dendariari galdetu eta harek: 

- Kinder neskena edo mutilena?

- Barkatu!?

Dendariaren azalpena, ogasun teknikari batena bezain 

zehatz eta tristea: 

- Mutilenek spidermanen jostailua dakarte barruan. 

Neskenek hello kittyrena. 

Txistua irentsi dut. Begirada sabaira. Zeruko aita barka

itzazu pekatarien pausoak. Hello kittyrena erosten bukatu

beharko dudala jakinda, eztarrian gora datorkidan orrua ge-

ratzen saiatu naiz.

- No me jodas! It’s a kinder!

moilA bAzteRRetiK
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Inklusioa du hizpide Jendartean bidaide antzezlanak. J. ZABALeTA

Inklusioaren aldeko 
mezu ederra

Jendartean
bidaide
Antzezlana, Alex Tellok zuzen-
dutako antzezlana, inklusioaz.
urriaren 6an izan zen, kultur
etxeko areto nagusian.

A
lex Telloren zuzendaritzapean aktore-kuadrilla

bikaina ikusteko aukera izan genuen urriaren

6an kultur etxeko areto bete-betean. Antzezlana

iaz Usurbilen egindako Kilometroak jairako

prestatu zuen Alex Tellok eta Orioko Udalak ekarri du gurera

aurten, Berdin-Berdinak kirol inklusiboko elkarteak propo-

satuta.

Gizarte-inklusioaren aldeko mezua zabaltzea da antzezla-

naren helburua: gizarte honetan denok gara desberdin eta

denok ditugu, gure gaitasun propioak bezalaxe, gure ezinak

eta mugak ere. Hori onartu eta desberdintasuna poztasunez

bizitzeko aldarria egiten du ‘Jendartean bidaide’ antzezla-

nak, begiratu positiboa eskainiz askori urrutikoa zaion erre-

alitateari.

Aktoreen lana bikaina iruditu zitzaidan; elkarrizketak,

musika eta dantza uztartzen dituen gidoia, berriz, ondo josia

eta alaia. Primerako ikuskizuna izan zen, gozatzekoa. 

Taldea beste antzezlan baten ideia lantzen ari omen da

orain. Ea hori ere Orion ikusteko aukera dugun!

JABIER ZABALETA
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Argazkikoak oriotarrak dira, Orioko pilotazaleak, ez oriano, ez orienseak. i. iTurAin

orioarrak, ijitoak, aguiluchos, 
orianos, oriorratas, orienses… 

D
onostiarrak, usurbildarrak, oriotarrak, aiarrak…

Euskaraz erraza da herri bateko biztanlea izen-

datzea, jentilizioak aise lortzen ditugu herriaren

izenetik abiatuta. Batzuetan zalantzak izaten

dira, hala ere. Aginagako batzuek orioarrak esaten digute

Oriokooi. Beste batzuek zalantza izango dute usurbildar edo

usurbiltar behar ote duen, aiarra edo aiatarra… baina tira!

Gaztelaniaz zailagoa da, madrileño/a, bilbaino/a, pamplo-

nés/a, guipuzcoano/a… Ba al dakigu nola esaten zaien Bada-

joz edo Ciudad Realeko biztanleei? Inork pentsatu al du nola

deitzen ote diguten Aiako eta Orioko biztanleoi espainiarrek,

-tar atzizkiaren berri ez dutenek?

Antonio Uranga Iñarrak eta biok unibertsitatean estudia-

tu genuen garaian, lagun kolonbiar bat izan genuen. Hark,

ezagutu gintuenean, oriano deitzen zigun, oriotar hitza ikasi

aurretik.

Seguru asko, oriotar askok jakingo dute nola deitu zigun

Antolin García kazetariak 1969an TVEk Oxford-Cambrid-

ge-Orio estropadaren zuzeneko emanaldian: Los oriorratas.

Jentilizio xelebrea asmatu zuen guretzat. Geroztik makina

bat adar jotze izan dira horren kontura. Beharbada horrega-

tik jasoko zuen 1970ean kirol kazetaritzako Antena de Orosa-

ria, Orion esandakoagatik. Aukeran, oriorrata baino polita-

goa da beste kazetari batek arraunlarientzat asmatutako ga-

rai bateko aguilucho hura, gerora Benitok

euskaratua –mirotzak–.

Ijito edo gitano ere deitzen digute Oria itsasoratzen den

eremuko herrikooi. Zergatik da hori? Zergatik deitzen dizue-

te ijito oriotarroi? Herrian ez da pertsona heldurik izango

inor galdera hori egin ez diotenik. Eta erantzuna asmatzen

ibili behar izan dugu guztiok: estropadetako apustuengatik,

ijitoek kanpalekua Orioko kanpoaldean jartzen zutelako,

Oroimenaren
kutxa

beste herrietakoek inbidia digutelako, ijito samarrak garela-

ko… Batzuek abilidade gehiago dute erantzuna ematen, bai-

na denok ere aspertu samartuta egongo gara honezkero gal-

dera topikoarekin.

Orain, Rikardo Uzkudunek bidalitako whatsapp baten bi-

dez, aldizkari batera iritsi naiz, XIX. mendeko El pelotari-ra.

Madrilen argitaratu zuten, 1893tik 1895era. Orduan Madri-

len pilotan jokatzen zuten, frontoiak zeuden, pilotari profe-

sionalak, ia denak euskaldunak. Pilota maite zuten Madrilen,

mimatu eta zabaldu egiten zuten. Eta pilota eta pilotariei bu-

ruzko aldizkaria ere egin zuten: El pelotari.

Berripaper haren bidez jakin dugu orduko pilotarien berri.

Batzuk ezagunak genituen lehendik ere, adibidez Bittor En-

bil eta Gabriel Pedros; baina Manuel Martikorena ere ager-

tzen zaigu haien artean eta Jose Sarasua aiarra ere bai.

Garai hartan era horretako aldizkariak ohikoak ziren. Ku-

bako hiriburu La Habanan ere izan zuten pilotako aldizkari

bat bi urtez –1903-1904–, Beti Jai izenekoa. Orduan La Haba-

nan Jai Alai izeneko frontoi dotorea zuten. Aldizkari hartan

Orioko beste pilotari baten berri ematen zuten, Jose Solabe-

rrietarena.

Zu, irakurle, honezkero galdezka hasita zaude: zertara da-

toz aldizkari horien aipamenak? Ba, hara, Aia eta Orioko pilo-

tariak agertzen direla esana dago lehen ere, baina aldizkari

hartan topatu dudan datu niretzat interesgarriena da Ga-

briel Pedros pilotari oriotarrari ematen zaion izen jentili-

zioa: oriense. To! Pilotari oriotarrari oriense, alajaina! Polita.

Beraz, oriotar eta ijito izen eta ezizen ofizial eta ezagunez

gain, orioarra, oriorrata, aguilucho, mirotza, oriano etaorien-

se. Horren herri txikia izateko, ez dago gaizki!

IñAKI ITURAIN
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K
aixo, gu 6.mailako Lar-
dizabal Herri Eskolako
ikasleak gara. Itsaso,

Suhar, Nahikari, Maitane eta
Nerea dugu izena.Gaurkoan
gure herriko parke kuttunetako
bati buruz hitz egingo dizuegu.
Parke hori gure frontoiaren al-
damenean dago, eta guk goiko
parkea deitzen diogu.

Irailaren azken astean, gure
herriko parkeetako bat kendu
zuten. Pixka bat zahartuta ze-
goelako eta arriskurik ez egote-
ko. Umeak parkera iritsi eta
parkea ez zegoela ikusterakoan
harriturik eta pena handiz ge-
ratu ziren. Gure ustez, parke
berri bat jarri beharko litzateke
umeak arriskurik gabe ibili eta
ondo pasa ahal izateko. 

Udalekoek erabaki zuten
oraingoz toki horretan ez dute-
la parkerik jarriko, baina guk
espero dugu hemendik gutxira,
gure parke kuttunean berriro
jolastu ahal izatea. Hala ere,
beste parke batean ibili nahi ba-
duzue bi parke daude kaskoan
eta, parkeak ez bazaizkizu gus-
tatzen, futbol zelaia eta frontoia
ere badaude. Baina gogoratu
gure herria txukun manten-
tzea.

Goiko parkea

lARdizAbAl heRRi esKolA 

“normalean bezeroak
aukeratzen du”
Maite Oregi
Barne diseinatzailea

Nire lana izan daiteke aholkatzea, plano

batzuk egitea edo etxe oso bat dekora-

tzeko aurrekontu bat egitea. Hortik

abiatuta bezeroaren nahiaren bukaera-

ra arte.

Nola erabakitzen da zer altzari mota ja-

rri etxe bakoitzean? 

Bezeroak nahi duen bezala edo bestela

nik aholkatzen diet. Baina normalean

bezeroak erabakitzen du zer jarri. Nik,

aukeran, nahiago izaten dut horrela iza-

tea, hartara, jabearen gustuak eta joerak

islatuta gelditzen baitira proiektuan.

Bezeroak ados egoten al dira zure era-

bakiarekin? 

Bai, gehienetan bai, behintzat. Norma-

lean nik bere ideia bideratu egiten dut,

baina suposatzen da erosten badute,

nire proposamenekin ados daudela. Az-

kenean neu naiz aditua baina norberak

agintzen du bere gustuetan. 

Lan asko egiten al duzu? 

Ba orain momentuan bai, baina boladak

izaten dira. Lanbide hau horrelaxe iza-

ten da: batzuetan asko eta bestetan ez

hainbeste. 

Dekoratzaile izateaz gain gustatuko al

litzaizuke beste zerbaitetan lan egitea?

Ba momentuan ez baina, eduki izan di-

tut beste lan batzuk dekoratzailea izan

baino lehen.

Oraingoan, guri egokitu zaigu elkarriz-

keta bat idaztea KARKARArentzat. Guk

Orion dagoen Maite Oregi Barne Disei-

nuako diseinatzailea eta jabea den Mai-

te Oregi bera aukeratu dugu.

Non bizi zara?

Aian bizi naiz.

Zenbat urte dituzu?Eta noiz egiten ditu-

zu?

42 urte ditut. Otsailaren hogeita zazpian

egin nituen.

Zer zaletasun dituzu, Maite?

Bada, hondartzara joatea eta mendian

ibiltzea gustukoa dut.

Kirolik egiten al duzu?

Orain ez, lehen korrika egiten nuen, bai-

na orain, ez. Ahal dudanean ibiltzera jo-

aten naiz, baina zoritxarrez ezin izaten

dut egunero egin. 

Zer ikasketa egin dituzu? 

Dekorazioa eta diseinu grafikoari bu-

ruzko ikasketak egin ditut.   

Zer altzari mota saltzen dituzu?

Denetarik saltzen da; estilo askotakoak,

material desberdinetakoak … aukera za-

bala dago, batzuk merkeagoak eta beste

batzuk garestiagoak.

Nondik erosten dituzu altzariak?

Toki askotatik ekartzen ditut altzariak:

Euskal Herria, Espainia eta Italiatik.

Zertan datza zure lana?

Itsaso, Suhar, Nahikari,

Maitane eta Nerea.

Irailaren azken 
astean gure herriko
parkeetako bat
kendu zuten
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Muga administratiboak, 
oztopo, burujabe izateko

Oria ibaia Otzaurteko magalean 

jaiotzen da. Zegamatik Oriorako bidea

egiten du ibaiak eta Orion itsasoratzen

da.  Orioko itsasadarra Natura 2000 

Sarearen baitako eremua da. Sare 

horrek interes berezia duten habitat

eta espeziek babesa du helburu. Horrek

zer esan nahi du? Oriako itsasadarra

babes bereziko eremua dela.

Muga administratiboak 

Plaza ondoko zubitik itsasorainoko

eremua, moila bazterretik, Portuko zu-

zendaritzaren –Puertos–eskumena da.

Eremu horretan zer egin daitekeen eta

zer ez, haiek erabakitzen dute. Zubitik

atzera, ordea, Gipuzkoako Uraren eta  

Itsasertzeko Zuzendaritzaren 

–Costas– eskumena da.  Zonalde 

batean nahiz bestean, beraz, azken 

hitza haiek daukate. Bi erakunde ho-

riek Udalalari mugak jartzen dizkiote,

honek buruan izan dezakeen edozein

plan martxan jartzerako garaian. 

Motondoren eskumena Udalarena

Motondon dauka aginte makila Uda-

lak. Motondo Udalarena da, 2.000.000

euroko kostua zuten lurrak erosi bai-

tzituen. Orioko itsasadarraren parte

den eremu hori, beraz, Udalarena da.  

Udalak oraindik ez du erabaki zer

egin eremu horretan, baina berak du

erabakitzeko eskumena.  Duela urte

batzuk proiektu bat garatu zuen baina

ezerezean gelditu da. Eta, gerora, lege-

ak esan du eremua lehengoratzea dela

aukera bakarra. Hala ere, etorkizuna

ezbaian dago. 

Beste bi gune 

Orioko itsasadarrak baditu beste bi

gune  historikoki garrantzia handia du-

tenak. Bata Sarikola da. Aginagaren eta

Orioren arteko mugatik gertu dagoen

auzo-gunea da, burdinola zegoena.

Bestea Mutiozabal da. Udalak urte ho-

netan erosi du diputazioak emandako

47.981 euroko diru-laguntzarekin.

Orioko itsasadarraren irudi bat . kArkArA

Orain biziberritze plan bat garatu

nahian dabil Udala. Eraikinaren egoe-

rak berak presa ematen du, baina kontu

hau ez denez ahuntzaren gauerdiko ez-

tula, pazientzia ere eskatzen du.

Elkarlana beste herriekin

Urola Kostako Udal Elkartearen zere-

ginetako bat herrien arteko elkarlana

sustatzea da,  eskualdearen onerako.

Oriako itsasadarrak Orio, Aia eta Usur-

bil lotzen ditu, eta, Usurbil eskualdeko

udalerria ez izan arren, haiekin elkarla-

nen bat egitea.

Usurbilen, Errioa bizi!

Egitasmo bat jarri du Usurbilgo Udalak

martxan Oria ibairako Ekintza Plana

garatzeko. Kezka sortu zitzaiten pai-

saiaren kalitatea nabarmen murriztu

delako, eta erraustegia ere mehatxu

gisa ikusten dute. Okerrera ez joateko,

aurkakoa, egoera hobetzeko, Errioa

bizi! proiektua jarri dute martxan. 
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udAlARen txoKoA

EAJ

Orioko itsasadarra: Orioko ondarea

Itsasadarra Oriok duen ondarea dela esatea, aho batez onartu

daiteken baieztapena da. Naturaz gozatzeko eta aisialdirako

ekintzen garapenerako aukera paregabeak eskaintzen ditu.

Botanika eta zoologia alorretan duen garrantzia ekologikoa ba-

bestu behar den eremua izanik, Erkidegoko Hezeguneen Lu-

rralde Planean sartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Orioko EAJk itsa-

sadarraren babes honekin bat egiten du, baina eremuan duen

konpetentzia ezak ez dio Udalari aukera handirik ematen. Izan

ere, itsasadarra osatzen duten eremu ezberdinetan, eskumena

duten erakunde ezberdinekin topo egiten dugu. Hau honela

izanda, eremu hauetan garatu nahi diren ekimenetan beste ad-

ministrazio batekin eman behar den elkarlana ezinbesteko ele-

mentu bihurtzen da. Orioko EAJk herriari onura ekarriko dio-

ten proiektuak aurrera ateratzeko elkarlanerako –administra-

zioak nahiz udalak– beti prest azaldu da. 

Orain

Itsasadarra eta muga administratiboak

Mendira joan eta herrialdeetako mugarri batekin topatzen 

zarenean, nork ez du jolastu umeekin hanka bat Bizkaian 

daukazula eta bestea Gipuzkoan? Oriotik mendira joaten 

bazara eta perretxikoak aurkitu, lagunei azaña azaltzerakoan,

segurua izango da esaterakoan Orioko lurretan jaso dituzula

edo Aiakoetan edo Usurbilgoetan? 

Menditik erriora jaitsita, arraintxoek herrietako muga 

administratiboak pasatzerakoan, karneta erakutsi behar dute? 

Orain talde politikoak eskatu du era eta modu askotara, 

Motondoren proiektuari bultzada emateko, dagokien 

erakundeekin bilera eraginkorrak izatea. Alkatetzatik ez dugu

erantzunik jaso. 

Itsasadarra Aia, Orio eta Usurbil herrietako lurretan dago eta,

noski, bere garapen jasangarria hiru udalen proiektu amanko-

munean oinarritu behar da.

PSE-EE

Hilabete honetan iritzirik ez

Hilabete honetan ezin izan dute iritzirik idatzi

EH Bildu

Herrien arteko bizikidetza eta elkarlana

Mugakide diren herriekin amankomunean jarduteak aberasga-

rria izango litzake  eta aukera berriak irekiko lizkiguke. Ditugun

azpiegiturez gain, herriko turismoan eta ondorioz ekonomian

ere eragin haundia duten baliabide hauek elkarbanatzen ditu-

gu: Donejakue bidea, Gipuzkoari bira ematen dion GR 121 eta

Oria ibaiaren itsasadarra: Bere balio handiarengatik Natura

2000 sarean txertatuta eta babes bereziko eremua izendatuta

dagoena. Usurbillen hasiak dira ekosistema berezi hau babes-

ten, Orioko herriak Motondo berreskuratzeko izendatua zuen

dirulaguntza ez zuenean onartu eta Aldundiak errioan goraxe-

ago dagoen Saria eremua berreskuratzeko erabili zuenean. He-

rri bakoitzak bere aldetik jardun beharrean, bailara edo eskual-

de mailan bultzatzen diren egitasmo edo proiektuak indar eta

kohesio handiagoa da. Europatik, diru-laguntzak emateko ga-

raian oso kontuan izaten dute ikuspegi hori, eta nola ez itsasa-

darra bere osotasunean Natura 2000n BBE izendatuta badago.
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KARKARA.eus

ospAKizunA

zaharren Babeslekuak antolatuta, hainbat txoko
ezagutzen ibili ziren herriko jubilatuak irailean. 
Hilaren 19tik 27ra egin zuten bidaia eta Madrilen
pasa zituzten zazpi egun. Irailaren 25ean Cuenca-
ra joan ziren eta han bi egun pasa zituzten, 27ra
arte. Madrilen nahiz Cuencan hainbat toki bisitatu
zituzten: toledo, aranjuez, el escorial, avila, Sego-
via, La Granja, Cuervo ibaia... 

Babeslekukoek 
hainbat txoko 
ezagutu dituzte

Kaltea eragin du hegaluze kanpainaren itxierak

Sareko arrantzaren kanpaina bukatuta

sanpedroak ospatzen dituzte Orioko

arrantzaleek, eta, behin herriko festak

bukatuta, hegaluze bila ateratzen dira.

Sanpedroen ondoren joan ziren hegalu-

zea arrantzazera, beraz.

Guztia ia 5 mila tona Gipuzkoan

Ekainaren 23an izan ziren lehen hegalu-

ze salmentak, baina oriotarrak beran-

duago irten zirenez, horiek ez ziren he-

mengo arrantzaleenak izan. Oriokoek

lortutako salmenta kopurua zehatz me-

atz jakitea zaila da. Ziurtasunez dakigun

zifra orokorra da, Gipuzkoan saldu dena.

Kasik bost mila tona saldu dira.

Gipuzkoan hiru portutan sartzen da 

hegaluzea: Getarian, Hondarribian eta

Pasaian. Getarian 3.3 mila tona saldu dira,

eta, Hondarribian, 1.6 mila tona. Pasaian

gutxi saldu da. Horrez gain, Euskadin

6.200 tona inguru jaso direla eta Espai-

nian 14.900 tona inguru jaso direla ere

badakigu.

Salmenta hobeak, prezio altuagoa

Salmenta gehienak Gipuzkoan izan dira.

2015ean ere kanpaina oso ona izan zen,

baina, asko, Gipuzkoatik kanpo saldu

zen, batik bat Xixonen eta Laredon. Ba-

tzuetan kamioiean Getariara bidaltzen

zuten hegaluzea, baina, ia guztia, han sal-

du zuten, azaldu digu Ane Uranga Orio-

ko kofradiako idazkariak. Iaz Gipuzkoa-

ko portutan lau mila tona saldu ziren,

aurten bost. Gora egin du, hortaz, Gipuz-

koako salmentak.

Prezioak ere gora egin du. 3,85 euroko

media izan du prezioari dagokionez. Iaz

3,34 eurotan saldu zen, beraz, gorakada

bat izan du. Aurten hobeto ordaindu da,

aitortu du Urangak.

Oraindik hegaluze asko itsasoan

Kanpaina ona izan da. Arrain asko harra-

patu dute. Baina, oraindik, hegaluze asko

dago itsasoan. Kontua zera da, Espainia-

ko Gobernuak ez dietela uzten gelditzen

den hori arrantzatzen. 21 mila tona hega-

luze harrapatzeko eskumena du Euro-

pak. Espainiak kantitate horren %63a ha-

rrapatu dezake, hau da, 14 mila tona, argi-

tzen du kofradiako idazkariak.

Kanpaina bukatutzat ematearen arra-

zoia jaso zezaketen kupoa betetzea dela

esan da. Baina horren inguruko argibide-

ak eman ditu Urangak: Sekula ez dugu

aurten bezain beste harrapatu. Beste 

urtetan baino gehiago harrapatu da, bai

hemen, bai Kanariar irletan. Iazko datuak

bikoiztu dituzte han. Izugarri pila arran-

tzatu dute. Hortaz, orain arte inoiz bizi ez

duen egoera bizi izan du Espainiako 

Gobernuak.

Espainiako Gobernua  erantzule

Beste urtetan 14 mila tonako kuota 

horretara iristen ez zenez, hainbat tona

saltzen zituen, beste zerbaiten kuotaren

truke. Aurtengoan, esaterako, Frantziari

milioi bat tona inguru saldu dizkio. Gu

horretaz orain enteratu gara. Ez baginen

horrenbeste harrapatzera iritsiko ez gi-

nateke ohartu ere egingo, onartu du. 

Baina, kontua da harrapatzea geneukana

baino gehiago harrapatu dugula. Madril-

dik esan dietenez %10 gehiago harrapa-

tu dute. Baina, noski, %10 gehiago berak

aurretik eta inori abixatu gabe ehuneko

bat Frantziari saldu diola kontuan hartu-

ta. Horren aurrean, kexu da Orioko kofra-

diako idazkaria, baina baita Leandro Az-

kue Eusko Jaurlaritzako arrantza ardura-

duna ere. 

Ekonomia
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Gizartea

Santa Luziako azokara irteera

Zaharren Babeslekuak abenduaren 13an Zumarra-

gako Santa Luzia azokara joateko irteera antolatu

du. 9:30ean izango da irteera eta goiza azokan pasa

ondoren Kiruri jatetxera joango dira bazkaltzera. 

Izen-ematea abenduaren 1ean izango da, 16:00eta-

tik 18:00etara. Irteeraren prezioa 30 eurokoa izango

da eta izena emateko bazkide txartela eraman be-

harko da. Bigarren autobusa antolatzeko, gutxienez

30 pertsona beharko dira.

Gizartea

Odol emaileei sariak

Urriaren 23an Gipuzkoako Odol Emaileen Oria Behe-

ko Ordezkaritzak intsignia eta diploma banaketa

egin zuen. Oriotik hainbat pertsona joan ziren, eta

bederatzi herritarrek jaso zituzten bereizgarriak.

Juan San Sebastianek eta Maria Jesus Azkuek emai-

le bikainaren diploma jaso zuten, 100 eta 60 aldiz

odola emateagatik, hurrenez hurren. Karmele Laba-

kak –40 aldiz– eta Iñaki Arrillagak –50 aldiz– urrezko

intsignia jaso zuten, eta beste bost oriotarrek zilla-

rrezkoa jaso zuten, 25 aldiz emateagatik.

Ekonomia

Ekonomia gurean

TOKIKOMek Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkar-

lanean Ekonomia gurean proiektua jarri du martxan.

Proiektua Gipuzkoako 9 bailaretan ekonomia ardatz

izango duten telebista saioak egitea da. Urola Kosta-

ko saioa, azaroaren 8an izango da, Zarautzen, eta 

eskualdeko hainbat tokiko hedabidek antolatu dugu

Tokiko telebistan emitituko da saioa eta hedabidee-

tan kronikak ere egingo dira, baina parte hartzea do-

akoa da eta bertaratzea animatzen zaituztegu!

Gizartea
2017ko udaberrian 
galdeketa egingo da Orion

Ekainaren 5ean herri galdeketa egin zuten Azpeitian. Galdeketa horri

jarraipena emango die datorren udaberrian eskualdeko beste sei 

herritan: Azkoitian, Getarian, Zarautzen, Zestoan, Zumaian eta Orion.

Galdeketa baino lehen, berme modura, herritarren sinadurak bildu

nahi dituzte. Behin gutxieneko sinadurak lortu ondoren, ofizialki gal-

deketak deituko dituzte. Gure Esku Dago dinamikak sustatu arren, 

herri bakoitzean tokiko batzorde bat antolatu da. Orioko batzordeak

duela gutxi egin zuen inkesta KARKARAn batzordearen izena adosteko.

Eta, orduan esan bezala, batzordeko kideei herritar gehiago anima-

tzea gustatuko litzaieke. Ateak zabalik dauzkate, beraz. Aian oraindik 

erabakia hartzeko daukate.

Gizartea
Gipuzkoako jubilatuek pentsio 
duinak eskatu zituzten plazan

Duintasuna, Gipuzkoako Jubilatu eta Pentsiodunen elkartea, Orion el-

kartu zen urriaren 18an. Salatxo aretoan egin zuten batzarra eta, ondo-

ren, elkarretaratzea egin zuten plazan, pentsio duinen alde. 1.080 eu-

roko gutxieneko pentsioak eskatzen dituzte, Europako Karta Soziale-

an proposatzen den kopuru bera. Hori da, elkartearen ustetan, hemen

eta gaur duintasunez bizi ahal izateko gutxieneko kantitatea. Bestalde,

pentsioen kudeaketa integrala Euskadin egitea ere eskatzen dute, ba-

bes soziala eta mendekotasuna jasoko dituen erakunde publiko bat

sortzea, alegia. Bi eskaera horiek Gasteizko Parlamentuan sartzeko si-

nadura bilketa egin zuten eta 71.724 sinadura lortu zituzten.
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zeRbitzuAK

3 8 K A R K A R A 2016ko urriAren 28A

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.

AzoKA

[

AZAROA:

1ean, G. Artiñano

2tik 4ra, Lasa

5 eta 6, Etxeberria

7an, Lasa

8an, G. Artiñano

9an, Izpizua

10ean, Etxeberria

11n, Iriarte

12 eta 13, Larrañaga

14an, G. Artiñano

15ean, Etxeberria

16an, Zulaika

17an, Iriarte

18an, Larrañaga

19 eta 20, Mutiozabal

21an, Izpizua

22an, Zulaika

23an, Iriarte

24an, Larrañaga

25ean, Mutiozabal

26 eta 27, Etxeberria

28an, Zulaika

29an, Iriarte

30ean, Larrañaga

Izpizua: 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

zAintzAKo botiKAK

EGUNA ITSASGORA ITSASBEHERA ILARGIA

01 5:03 eta 17:18 11:06 eta 23:20

02 5:33 eta 17:49 11:39 eta 23:53

03 6:04 eta 18:22 12:14 eta _____

04 6:38 eta 18:58 0:27 eta 12:51

05 7:15 eta 19:40 1:04 eta 13:33

06 7:59 eta 20:32 1:48 eta 14:23

07 8:57 eta 21:42 2:42 eta 15:26

08 10:12 eta 23:03 3:50 eta 16:39

09 11:31 eta _____ 5:06 eta 17:51

10 0:16 eta 12:39 6:16 eta 18:53

11 1:16 eta 13:37 7:16 eta 19:47

12 2:07 eta 14:28 8:08 eta 20:36

13 2:54 eta 15:15 8:57 eta 21:22

14 3:40 eta 16:02 9:44 eta 22:07

15 4:24 eta 16:48 10:31 eta 22:53

16 5:10 eta 17:35 11:18 eta 23:38

17 5:56 eta 18:23 12:06 eta _____

18 6:45 eta 19:15 0:26 eta 12:56

19 7:37 eta 20:11 1:16 eta 13:51

20 8:35 eta 21:17 2:11 eta 14:52

21 9:43 eta 22:32 3:13 eta 16:01

22 10:59 eta 23:49 4:25 eta 17:15

23 12:13 eta _____ 5:41 eta 18:24

24 0:55 eta 13:14 6:47 eta 19:20

25 1:47 eta 14:03 7:41 eta 20:05

26 2:28 eta 14:44 8:24 eta 20:43

27 3:04 eta 15:19 9:02 eta 21:18

28 3:37 eta 15:53 9:37 eta 21:51

29 4:09 eta 16:25 10:12 eta 22:25

30 4:41 eta 16:58 10:46 eta 22:58

itsAsoA

Tf: 677348103

Salatxo tabernan zerbi-

tzari baten bila gabiltza

egunero lan egiteko, es-

perientzia edukitzea eta

euskalduna izatea eska-

tzen da. Interesatuak te-

lefono honetara deitu:

608774954

Lan eskaera

Asteburuetarako lan

bila nabilen neska naiz.

Helduen zaintzan zein

garbiketan lan egin deza-

ket eta paperak ditut. Tf:

663117579 

Gizonezkoa lan bila. Ba-

serrian eta ganaduarekin

esperientzia. Landako la-

nak egiteko gai. Tf:

674814755 –Jorge Ponce–

Ikasketaz ingeniari me-

kanikoa eta 30 urteko es-

perientzia soldadore la-

netan. Gaztelera, Ukra-

niera, Rusoa eta Polakoa

hitz egiten ditut. Langilea

naiz eta lan bila nabil.

Edozertan lan egiteko

prest nago. Tf:

602628206 –Bohdan–

Elkarbanatzeko

Pisukide bila nabil, bi lo-

gelako etxea elkarbana-

tzeko. 15 metro ditu gelak

eta ohe handia. Bi komun

eta 50 metroko terraza.

Pertsona arduratsua

nahi dut. Tf: 652551550. 

Lanerako bulego han-

dia daukagu, Orion, eta

elkarbanatu egin nahiko

genuke freelance edo

etxetik lan egiten duen

jendearekin. Tf:

656309237 –Imanol–

Alokagai

Garajea alokagai Orio-

ko kale nagusian.  Intere-

satuak deitu  691763200

teleonora  –Arantxa–.

Salgai

Intxaurrak: Pasa den

neguko intxaurrak –aur-

tengoak lehortzen diren

bitartean–, etxera era-

manda: 3 kilo, 9 €. Pat-i

deitu: 634 424 887 edo

943 13 21 31

Arrautza ekologikoak

salgai: 5€ dozena arrau-

tza. Tf: 656772428

AUKERA!!! Pisua salgai

Aristerrazu Aian –70me-

tro–. 2 logela, komuna, sa-

loi handia eta sukalde

handia. Garajea eta tras-

teroa prezioan barne.

120.000€ Egoera oso

onean, ia berria. Interesa

baduzu deitu 628271211

telefonora.

Lan eskaintza

Umeak zaintzeko eta

etxeko lanak egiteko

emakumea behar da. Dis-

ponibilidadea behar da.
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AGendA

2016ko urriAren 28A K A R K A R A   3 9

Orio
Mandalarak 10 urte

Urriaren 28an: Mandalararen 10 urte-

en errepasoa 18:00etan. Bizimodu guz-

tiak besarkatzea konferentzia Fidel Del-

gadoren eskutik, 19:30ean.

Urriaren 29an: Yoga familian Jesica

Moralesen eskutik, 10:30ean. Brain Gym

eta TMR Maialen Mujikarekin. Dolua,

autoezagutzarako bidea hitzaldia Bide-

gineko Izaskun Andonegirekin,

17:00etan. Tarota Isabel Lopezen esku-

tik, 19:30ean.

Urriaren 30an: Eneagrama eta osasu-

na Aimar Martinezen eskutik, 10:30ean.

Fibromialgia eta Medikuntza Integra-

tzailea Jabier Azpiri eta Karmelo Bizka-

rraren eskutik, 12:00etan. Biodantza fa-

milian Elen Kortaxarenarekin,

17:00etan. Barreterapia flamenkoa Mo-

nica Nuñezen eskutik, 19:00etan.

Ekintza guztiak Arraunetxen egingo

dira.

Ipuin kontalaria

Azaroaren 3an, Pello Añorga ipuin

kontalaria,18:15ean, Kultur Etxean.

Erakusketa

Azaroaren 4tik 25era, Argizaiola era-

kusketa, Kultur Etxean.

Ekonomia gurean

Azaroaren 8an, Zarautzen, Ekonomia

Gurean telebista saioaren zuzeneko 

grabazioa publikoarekin eskualdeko

tokiko hedabideek antolatuta, 

Konponbidean al goaz Orion?

Azaroaren 3an, Oriotarron ordua taile-

rra, 19:00etan, Salatxo Aretoan.

Kantaldia

Azaroaren 11n, Ibai Marinen kantaldia,

22:30ean, Kultur Etxean.

Antzerkia

Azaroaren 18an, Nomofobikak. Sarean

kateatuak antzezlana, 22:30ean, Kultur

Etxean. Amaia Lizarralde, Olatz Beobi-

de eta Belen Cruz.

Etxeluze gaztetxea

Azaroaren 3an, KAMPSA 20 años de

sueño y escombro dokumentala

20:00etan, Pasaiako skate park autoges-

tionatu, errebelde eta kulturalari buruz.

Azaroaren 5ean, skate parkaren alde-

ko festa. 18:00etatik 20:00etara skate

erakustaldia biniloz girotua; ondoren,

pintxo-potea. 22:30ean kontzertuak: Pa-

rrazta eta Why not!? Jarraian, musika

goizaldera arte.

Azaroaren 12an, Xaltxa Badago jaialdi

feminista, Orioko Xaltxerek antolatuta.

17:30ean Sexualitate tailerra –Salatxo

aretoan–, 19:30ean Bertsxortan emanal-

dia eta 23:00etan kontzertuak: La Furia,

Vinagre de Moderna, Koxka eta Dr.Myr-

na.

Azaroaren 19an Dispertsioff jaialdia.

14:00etan herri bazkaria gaztetxean,

18:00 Trapalla taldearen kontzertua

Kolon Txikin, 18:30ean sardina jana eta

23:00etan kontzertuak gaztetxean: Bi

Bala, Gaitza, Fly Shit.

Santa Zezilia

Azaroaren 21ean, Musika Eskolako

ikasle eta irakasleen kalejira, 17:00etan,

herrian zehar. Ondoren, Musika Eskola-

ko ikasleen kontzertua, 19:00etan, Kul-

tur Etxean.

Moda Astea

Azaroaren 4an eta 11n, Woodstock  eta

Low riders taldeen kontzertuak,

18:30ean hasita, Endaia plazan eta

Arrantzale kalean

Azaroaren 4an eta 11n, Pintxo Arkupe, 

Arkupe tabernetan.

Azaroaren 4an, Dj Tourra, 22:00etatik

4:00ak arte, Atoz, Errusta eta Kalakarin.

Aia
Podologoa

Azaroaren 26an, podologoaren kon-

tsulta, sendagilearen etxean. Aurrez or-

dua hartzeko: 943 13 11 44.

Auzoetako jaiak

Azaroaren 11, Urdaneta auzoan San

Martin jaiak.

Azaroaren 18an, Altzola auzoan San

Roman jaiak.
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