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kArkArAk ez du bere gain har-
tzen aldizkarian adierazitako
esanen edota iritzien erantzu-
kizunik. kArkArAn argitaratu-
takoa berreman daiteke,
osorik edo zatika, baldin eta
iturria aipatzen bada.
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Gaia: Zure izena bozgoragailuetatik
esaten ari dira, behin eta berriz.

1
Sarri izaten da eta
beherapen garaia da,
kotxean sartu arrankatu
ta igo autopistara.
Bidea garbi zegoen
ez arazo ta ez traba,
intermitentea jarri
ta igo naiz Garberara.
Enkarguak egiteko
hartu nahi nuen patxara,
umea neukan eskutik
hara hara hara!
Aurten hirugarren aldiz
galdu det nere alaba.

2
nerbioso jarri naiz eta
laster hasi naiz korrikan,
pasilloan gora behera
behin nahikoa ez ta bitan.
Marka da hau pasatzea
gizon berari sarritan,
ez det berriz egingo hau
pentsatzen nuen egitan;
baina altabozetatik
han hasi dira praktikan:
nun da Iñaki Gurrutxaga
behin nahikoa ez da birritan
iru(d)itzen zait emaztea
ari zaidala erritan!

3
Alaba baino lehenago
bilatu nahi aitzakia,
ezta errexa izango
etxera lasai joatia.
Igual itxiko didate
berriz bertako atia,
baina aurre egin behar det
azaldu eta pakia;
hartu behar det, hala ere,
hurrengo erabakia:
beti izan naiz aita bat
aldrebesa ta punkia,
kopetean tatuatu
behar diot zenbakia!

Garberan alaba galdu zaio Gurrutxagari.

lAGuNtzAileAK

Gipuzkoako
Foru Aldundia

Aiako Udala Orioko Udala

karkara.eus

Publizitatea kontratatzeko:

Karkara
688 859 682 (Idurre)
publizitatea@karkara.com
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GutuNAK

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  Istripuaren zain...
Egunero dozenaka haur dira Anibarko

portutik eta Ibaiondotik moilatik ba-

rrena ikastolara doazenak.

Kofradia eskoratu eta hesiz inguratu

ostean, udalak pibote batzuk jarri 

zituen moilatik Leundaneko etxeraino

modu seguruan pasa ahal izateko. 

Tamalez, norbaitek pibote horiek erro-

tik moztu zituen eta orain paso segu-

rua behar zuena arrisku-gunea da. 

Oinezkoentzako pasabidea autoentza-

ko aparkalekua da gaur egun.

Ondorioz, moilatik barrena ikastola-

ra edo ibai ertzeko pasealekura iritsi

nahi duen edonork gune horretan

errepide erditik pasa beste erremedio-

rik ez dauka, kontrako norabidean da-

tozen autoei  aurre eginez.

Istripu bat izateko arriskua nabar-

mena da. Ez dakit zenbat haurrek pasa

beharko duten handik zerbait larria

gertatu arte, baina arriskua erreala da

eta zerbait gerta daitekeela begi bista-

koa da.

Denbora gehiago edo gutxiago pasa-

ko da, baina estatistika kontua da eta

hauek ez dute hutsik egiten.

Nire eskaera egoera hau konpon 

dezaketen arduradunei zuzendua

dago, neurriak orain hartzea haur bat

kotxe azpian harrapatuta dagoenean

ardurak eskatzen hastea baino hobea

delako ustetan. Gero, alferrik izaten

dira kontuak. Guraso bat.

EAJ-PNVren kudeaketa
lau hilabete hauetan
Orioko EH Bilduren idatzi bati eran-

tzun nahian, Orioko EAJk puntu

hauek argitu nahi ditu eta oriotarrei

argi eta garbi azaldu zein izan den orain

arteko ibilbidea lau hilabete hauetan

eta jorratu diren proiektuak:

1.- Ekainean Orioko Ikastolako zu-

zendaria etorri zitzaigun, Ikastolen ko-

operatibak LHko lehenengo mailari

kontzertazio bat kendu ziela eta. Alka-

tea eta hezkuntza zinegotzia berehala

hasi ziren lanean,eta uda osoan hain-

bat erakunderekin bildu ostean, Eusko

Jaurlaritzak Orioko Ikastolari kon-

tzertazio bat gehiago ematea lortu zen.

Zigor Saizar zuzendariaren esanetan,

oriotarrek edo ikastolako familiek au-

rreztuko dutena, nahi bezala begiratu,

ia 400.000€ dira.

2.- Aurreko gobernuak urte betetik

gora Zaragueta Eskolako saskibaloiko

saskiak eta eskubaloiko ateak jartzea-

ren egokitasuna eztabaidatzen igaro

zuten bitartean, EAJ-PNVk lortu du

horiek jartzea, zegokion finantziazioa

lortuta.

3.- Euskaltegia martxan jarri da. Au-

rreko gobernuak irisgarritasun legedia

betetzen ez zuen gune baten egokita-

suna eztabaidatzen baino ez zuen jar-

dun. EAJ-PNVren gobernuak, arazoa

aztertu eta beharrezko finantziazioa

lortu ondoren, Kosta-Tailerrean egoki-

tu du horretarako lekua. Orioko Eus-

kaltegia errealitatea dela esan daiteke.

4.- Ludoteka EAJ-PNVk, Jon Re-

dondo buru zela, 2007-2011 legealdiko

proiektua zen. Aurreko legealdian hasi

ziren lanak eta orain amaitu dira, baina

gaur egun dagoen egoeran egoteko ere

finantziazioa lortu da.

5.- Arrantzale Kaleko bidegorriaren

kasuan, Bilduk, bere proiektu propioa-

ren kontra joateko helburua erakutsi

du. Aurreko alkateak, Beñat Solaba-

rrietak, alkatetza dekretu batekin

onartutako proiekturako 20.000€ko

subentzio bat zegoen, aurreko legeal-

dian eskatu eta oraingoan eman dena,

eta badirudi Bilduk nahiago zuela diru

hori itzuli lanak egin baino. Ibilbidea

Topagune Berdeakgomendatzen due-

na da eta eraikitzea onartuta dago,

28.000€ lortzea baino ez zen falta.

Behin EAJ-PNVk falta zen dirua lortu-

ta, proiektua aurrera eramateko baka-

rrik utzi duzue, nahiz eta ordura arte-

koa zuek egin.

6.- Kiroldegian eta Begi-Bistanen

utzi dituzuen arazoak konpondu ditu-

gu. Asko hitz egiten du Bilduk prozedu-

rei buruz. Orioko Udalak BPXekin zi-

tuen 2014ko zorrak kitatu ditugu. Zo-

rraren aitorpena e-mail bidez zegoen

egina, non aurreko alkateak 2015ean

ordaintzea hitz ematen zuen. Zuen

agintaldia amaitu eta oraindik ere or-

daintzeko zegoen. Teknikarien txoste-

nek esaten zutenari kasurik egin gabe

sinatu zenituzten baldintza plegu ba-

tzuek eragindako zorra ordaintzeko

adina diru ere lortu dugu 4 hilabete

hauetan. Baliteke hori izatea hainbes-

tetan aipatzen duzuen teknikoen kon-

tsulta jarduera.

Beldurra ematen du Orioko Udala-

ren zorrei begira jartzea. Tasak igotze-

ko erabakia hartu badugu aurreko

agintaldiak utzitako herentziarengatik

izan da, Bilduren garaian izandako ges-

tio negargarriaren ondorio. Ez ditugu

tasak igo alkatearen soldata ordaintze-

ko –aurreko alkatearena baino

304,63€ altuagoa da, hala ere–, zakar

eta kaleen garbiketan dagoen

495.000€ko urteko defizitari aurre

egiteko baizik. Datorren urterako Bil-

duren proposamenekin, EAJ-PNVre-

nak ez baitira onartuak izan, defizita

639.000€koa izango da, zakar eta kale

garbiketan bakarrik. Eta gero Udala-

ren egoera ez dela txarra esateko lasai-

tasuna dute Bildukoek. Kontu publiko-

etan onaren eta txarraren arteko des-

berdintasuna horrela egiten dutela

ikusita, azken lau urteetako deskala-

bruak ez gaitu batere harritzen. Gaine-

ra, EAJ-PNVk tasen %80 izozteko pro-

posamena egin du. BILDUk, ordea, za-

karrak, kiroldegia eta musika

eskolakoak igotzekoa egin duen bitar-

tean. Hau idatziz dago, baina bozkatze-

rako orduan atzera egin dute Bilduko-

ek. Izen bat dauka horrek gure herrian.

Lau hilabete hauetan EAJ-PNVk ga-
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GutuNAK

ratutako proiektuak aurkeztu ditugu,

era zuzenean. Ez legoke gaizki Bilduk

erabiltzen dituen komunikabide

hauek oriotarrei aurreko lau urteetan

egindakoak jakinarazteko erabiliko ba-

lira. ORAINengatik izan ez balitz, BIL-

DUren ekarpena hutsaren parekoa li-

tzateke. Orioko EAJ-PNV

Elkartasun tonbola
Aurten ere,urtero bezala, Orioko ikas-

tolako DBH4ko ikasleok antolatutako

Elkartasun Tonbola ospatuko da Ga-

bon Egunean. Duela zenbait urte hasi

ginen hau antolatzen, eta jendeak ha-

rrera bikaina egin dio tonbola horri. 

Tonbola honetan eskuragarri egoten

diren sariak Orion dendaz denda pasa

eta bertakoek borondatez emandako

opariak bilduta lortzen ditugu. Aurten

ere Orioko komertzioei laguntza eska-

tu beharrean gaude, izan ere, beren es-

kuzabaltasuna dela eta antolatu deza-

kegu tonbola. 

Tonbolaren bidez lortutako iraba-

teriala erosi ahal izateko. Horregatik

deitzen zaio Elkartasun Tonbola. 

Besterik gabe, gure eskerrik beroe-

nak urtero hau guztia aurrera erama-

ten laguntzen diguzuen guztiei. Orio

Zer esan? Eskerrik asko
1964. urtean Lourdes arrandegiak bere

ibilbidea hasi zuen. Gurasoak hasi zi-

ren lanean eta seme-alabek jarraitu

dugu. Gure helburua urte guzti haue-

tan bezeroak ahalik eta ondoen zain-

tzea eta geure bizitza aurrera ateratzea

izan da. Urte guzti hauetan iruditzen

zaigu familia ederra sortu dela bezero

eta langileen artean. Ondo pentsatu

ondoren, tamalez, iruditzen zaigu gau-

za guztiek amaiera duten bezala, Lour-

des arrandegiaren amaiera ere iritsi

dela. Hau esanda, bezeroei bihotz-

bihotzez eskertu nahi diegu urte guzti

hauetan guregan konfiantza edukitze-

agatik eta, besterik gabe, eskerrak ema-

tea besterik ez zaigu falta. Mila esker

guztioi. Lourdes Arrandegia.

kArkArAren 365 zenbakian,  duela

bi zenbaki, alegia, jaiotakoen 

atalean, izen bat oker idatzi

genuen. 

Nurile dorronsoro Agirre jaio zela

jarri zuen kArkArAk, baina izena

ez genuen behar bezala idatzi, 

Nunile baita. irailaren 4an jaio zen

haurra, orion. 

Hortaz barkamena eskatu nahi

dugu egindako hanka sartzeaga-

tik eta, bide batez, ongietorria

eman nahi diogu Nunileri. Eta,

nola ez,  zoriondu gurasoei!

Zorionak eta ongi etorri!

okerrak zuzentzen

H
erritar batek honela galdetu 
zigun, herriko berdeguneak
eta jolastokiak txakur kakez 

josita daudela kexatu eta gero: kotxeei
isunak, bai; eta zergatik ez txakurren
jabeei? 

Mendibeltz futbol zelaiaren aldame-
neko jolas parkean, esaterako, ez da
apenas haurrik ibiltzen, txakur kaka
ugari egoten baita. Hori omen da herri-
ko gune aipagarrienetakoa txakur ka-
kei dagokionez. Josita egoten da. Bai-
na, badira beste hainbat toki ere,
Arrantzale kalea esaterako.

Horregatik, arazo hori dagoela ikusi-
ta, zoriotxarrak emango dizkiegu txa-
kurren kakak jasotzen ez dituzten ja-
beei.

Eta arrerantzean txakurren kakak
jaso eta dagokion zakarrontzian bota-
tzea eskatzen diegu , guztiok goza 
dezagun Orio garbi batez.

Kotxeei isunak, bai
eta zergatik ez
txakurren jabeei?

zORiOtxARRAK! jAiOtAKOAK

ezKONdutAKOAK

HildAKOAK

David Asamoah eta Belgica Altagracia

Quezada de Gimenez, Orion, urriaren

29an.

Fabiana Aparecida Teles eta Luis

Obrayan Lopez Sanchez, Orion, 

urriaren 30ean.

Gregorio Lozano Machon, Orion, 

azaroaren 19an. 71 urte.

Rufino Gonzalez de Txabarri Peña, 

Orion, azaroaren 8an. 82 urte.
Juan Ramon Eizagirre Lamberri,

Orion, azaroaren 5ean. 51 urte.

Mª Karmen Manterola Iruretagoie-

na, Aian, azaroaren 2an. 84 urte.

Pako Iribar Azkue, Orion, 

azaroaren 1ean. 62 urte.

Katixa Igoa Palacios, Orion, azaroaren

8an.

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

ziak, bi zatitan banatzen ditugu: iraba-

zien erdia, martxoan egingo dugun

kurtso amaierako bidaia finantzatu

ahal izateko, eta beste erdia, berriz,

Ruandako eskola batera bidaltzen

dugu, bertan ezinbestekoa duten ma-
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Gure 
bazter
maiteak

G
ure bazterrak, Aia eta Orio, ezagutarazteko

giltza dira herri kirolak eta arrauna. Bolo-bolo

ibili da epaitegietan estropuen afera, baina

herrian hautsa gutxi harrotu du, mirotzik ez

baitzegoen jomugan.

Jo eta pasa egiten du Aiak herri kirol zaleek jarritako 

gutxieneko lehiaketen muga. Astebururo bada zerbait: harri

jasotzaileak ez badira, idi probak, edo sega. Zaleek Aia dute

herri kirolen gotorleku, Aiak hartzen baititu maiztasun han-

diarekin lehiaketa entzutetsuenak.

Eta, agenda hutsik dagoenean, herri kiroletan fin-fin 

aritzen diren pisu handiko kirolariak, maiztasun handiare-

kin markak ontzen dituztenak,  Euskal Herriko proba batean

edo bestean izaten dira. Herri kirolak non, aiarren edo orio-

tarren presentzia han. Hilabete honetan Albitzuri-andi 

harria altxatzen izan dira Ostolazko Eskolako harri-jasotzai-

leak; harria jasotzen eta zaldiari tiraka Etxeberria sendikoak

Ortzaikan; Gipuzkoako txapela jantzi dute Eizmendik eta Al-

daik palan, aurkariak erraz txokoratu ostean...

Ez dira txokoan, ezkutuan, gelditzen Aia eta Orioko 

herriak horrelako kirolariekin. Lau haizeetara ematen dute

gure herrien berri. Baina propaganda egiten bakarrak ez dira

herri kirolariak eta arraunlariak. Podiumez podiumera ibil-

tzen baitira Gorka Eizmendi, Sara Peña eta Joseba Unanue,

besteak beste. 

Baina bada, hilabete honetan, kirolaz harago, gure herria

Euskal Herriko bazter guztietan entzuna izatera eraman

duena eta kanpoko musikazaleak Oriora erakarriko dituena.

Gure Bazterrak jaialdiaz ari naiz. 

“Baina propaganda egiten
bakarrak ez dira herri 
kirolariak eta arraunlariak”

Ortzaikan elkarrekin aritu ziren Etxeberria anai-arrebak. kArkArA

Gipuzkoako txapela jantzi zuten bi aiarrek, palan. kArkArA

Iazko Gure Bazterrak Festibalean Grises taldea. I. GUrrUTxAGA
KArKAriñOAK
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“Musikari 
garrantzia ematen
diot, itsutu gabe”

F
estetan une desberdinak daude

eta horren arabera musika bat

edo bestea eskatzen dit barruak.

Poteorako txarangen eta trikiti doi-

nuak ditut gustuko. 

Gauez, ordea, beste musika mota bat

dut maite. 

Noski musikari garrantzia ematen

diodala, baina ez naiz itsutzen. 

Askotan, batera eta bestera ibiltzen

naiz belarrietan sartzen denarekin ez

aspertzeko, gehitxo errepikatzen 

baitira abestiak.  

Musika euskaraz ala ez… Ni saiatzen

naiz euskaraz egiten den musika tarte-

katzen, baina hori saio bakoitzaren

araberakoa da.

iker Gurrutxaga

kazetaria, entrenatzailea eta DJa

Zer musika jartzen duzu
parrandarako? Zergatik?

“Batxata, merenge
eta denetik jartzen
dugu parrandan”

E
gunean zehar musika lasaiagoa

jartzen dugu, jende helduagoa

egoten baita, parrandan ibil-

tzen ez dena.

Parrandan batxata, merenge eta 

denetik jartzen dugu. Eta jendeari asko

gustatzen zaio, animatuagoa baita.

Dantza egitera bultzatzen du-eta.

Baina, bestalde, tabernara joaten 

direnek eskatutakoa ere jartzen dugu.

Finean, garrantzitsuena, jendea gustu-

ra sentitzea eta animatuta egotea baita. 

Egia esan, beti ahalegintzen naiz 

jendea nik egiten dudan musika 

aukeraketarekin harritzen, girotzen.

Beti saiatzen zara egokitzen bezeroen

arabera, beretzat berezia izan dadin.

Leslly Espinosa

koastako tabernaria

“Patxanga, gazte
gehienei gustatzen
zaiena hori delako”

G
uk, egia esan, patxangeoa

jartzen duzu. Parranda garaia

denean beti jartzen dugu 

patxanga, musika alai eta erraza. 

Eta zergatik jartzen dugunpatxan-

geomusika? Bada, gauar egun, 

parrandan ibiltzen diren gazte 

gehienei gustatzen zaiena hori delako.

Eta... noski, niri ere gustatzen 

zaidalako! 

Egia da, dena den, astebururo 

bateren bat jartzen dugun musikaren-

gatik kexaka aritzen zaiguna. Baina

tira, ezin dira guztiak gustura eduki.

Hori ezinezkoa da.

Eta gainontzean, astean zehar-eta, 

denetarik jartzen dugu. 

Ander Beldarrain

Tabernaria
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elKARRizKetA

“Errusiera 
jakiteak jende
asko ezagutzen
lagundu dit”

O. ARtOlA

Aiatik Errusiara, Moskura,  hainbat arrazoiengatik joan zen.

Lan arloko anbizio handiko aukera bati, Errusia bertatik-

bertara ezagutzeko gogoa batu zitzaion. Ikaratuta baino ilu-

sioarekin egin zuen maleta 2014an, erronka berriari ekiteko

prest. Urte betera maleta berriz  egin du, etxera itzultzeko.

Lan baldintzak oso ezberdinak al dira Errusian?

Atzerritarrek nahiko lan baldintza onak dituzte han, baina

bertako langileen baldintzak oso bestelakoak dira. Moskun,

soldata altuenak dauden hirian, bataz-besteko soldata 1000

eurotik beherakoa da. Etxebizitzaren prezioak, aldiz, altuak

dira. Hori bai, horrelako hiri erraldoi batean merkatua 

izugarria da eta aukera asko daude. 

Errusiera ikasita joan al zinen?

Donostian bizi den lagun batek errusiera eskolak eman ziz-

kidan, baina, bi astetan, ez nuen askorik ikasi. Hara iristean

ez nuen ezer ulertzen; hortaz, eskola batean eman nuen ize-

na. Astean bitan joaten nintzen eta, gainontzeko egunetan,

nire kabuz ikasten nuen. Ez nuen aukerarik galtzen bela-

rriak adi-adi jarri eta ahal nuen heinean errusieraz hitz egi-

teko. Makina bat barre egin dituzte lankide eta lagunek nire

hanka sartzeak direla-eta. 

Behartuta sentitu zinen errusiera ikasteko?

Mosku eta San Petersburgo bezalako hiri handietan gero eta

jende gehiagok hitz egiten du ingelesez, baina oraindik 

Andoni Larrarte
Ingeniari komertziala

jende asko dago ez dakiena, bereziki herri txikiagoetan. 

Bestalde, bereziki enpresa multinazionaletako goi karguek

eta atzerritarrek, ez dakite errusiera. Niri errusiera jakiteak

jende asko ezagutzen eta beren izaera eta pentsaera ulertzen

lagundu dit. Nik izugarri gozatzen dut hizkuntza berriak

ikasten, beraz, plazera izan da niretzat. Orain errusieraz hitz

egiteko, irakurtzeko eta idazteko gai naiz. 

Eta orain, zer egingo duzu ikasitakoa ez galtzeko?

Aian bizi den Tatiana eta bere senarra Joxerekin gelditzen

naiz kafea hartu eta errusieraz hitz egiteko.

Mosku utzi eta Aiara etorri zara berriz. Aldaketa handia...

Aiako lasaitasunak, paisaiak eta aire osasungarriak ez du 

zerikusirik Moskuko aglomerazio, pilaketa eta kutsadurare-

kin. Kontraste izugarriz josita dago. Aberastasun ekonomi-

koa oso gaizki banatua dago: gehiegikeriatan bizi diren abe-

ratsak eta pobrezian bizi direnak. Historia eta kultura asko-

ko herrialdea da, aniztasun askokoa, oso gomendagarria

oporraldi baterako. 

Eta bizitzeko?

Aldi baterako, bai. Etxetik urrun bizitzeak beti ematen du

herrimina, baina niri  Errusiako egoera ekonomiko txarrak

bultzatu nau etxera itzultzera:  erregaien  prezioen erorketa,

errubloaren balio galtzea... Buelta oso goxoa izan da, orain

artekoetan bezala.Bizi-kalitate hobea daukagu hemen.

Aiako paraje naturaletatik Moskuko asfalto eta
eraikinez jositako metropoli erraldoira joan zen
Larrarte –Aia, 1981–. Ukrainako gorabeherek
eta erregaien prezioaren jaitsierak Errusiako
ekonomia zigortu dute, eta krisiak etxera 
bueltatzea behartu du aiarra.
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GAiA eMANdA

Gogoetak Paristik

D
enek izan duzue Parisen jazotakoaren berri,

alferrik litzateke horren gainean idaztea. 

Horren ordez egokia iruditu zait gertatutako-

aren ondoriotako batzuk azaltzea, nire 

ikuspegi propiotik.

Nire ustez bi ondorio nagusi izan zituen ostiralekoak:

mina eta beldurra. Mina ba-

tez ere gertuko jendea gal-

du zuenak sentitu zuen eta

sentitzen du, beste gehie-

nok beldurra.

Parisen bertan beldur 

honek eragin handia izan

du. Edozein soinuk edo

jende mugimenduk paniko krisi erraldoiak sortu ditu –atzo 

gutxienez hiru izan ziren Parisen, bat bi petardoren leherke-

tek sortu zuten, baina beste bi huskeriengatik hasi ziren–.

Jendea martxa arrunta hartu nahian dabil, baina kale asko

hutsak daude eta tentsioa nabaria da jendartean.

Ekain Zubizarreta

Frantzia mailan, berriz, beldur honek izugarrizko kontro-

la ekarri du, bai  mugetan eta baita hirietan ere. Gainera,

abenduko COP21a eta hurrengo urteko Eurokopa tarteko,

larri samar dabiltza nola jokatu pentsatzen.

Mundu mailan babesa izan da erantzun nagusia, baina ez

da bakarra izan zoritxarrez. Batetik, garbi geratu da gizaki

denak ez daudela maila 

berean eta berdin zaigula

Libanon, Iraken edo 

Sirian gertatzen dena 

–hildako asko izan ziren 

hiruetan ostiralean, babes

erantzunik ez zen egon or-

dea–eta, bestetik, musul-

manenganako gorrotoa ere azalera atera da, musulman guz-

tien errua balitz bezala gertaturikoa. 

Beldurra erreakzio normal bat da, bai, baina zaindu ditza-

gun ekar ditzakeen beste erreakzioak eta holako egoerek

gure jokabideen inguruan hausnartzeko balio dezatela.

Gizaki denak ez daudela maila berean eta
berdin zaigula Libanon, Iraken edo Sirian
gertatzen dena; eta, bestetik, musulma-
nenganako gorrotoa ere azalera atera da,
musulman guztien errua balitz bezala.
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AKuiluA HARtutA NiRe HONetAN

Aiar ospetsua

Gure artean oso 
ezezaguna da Joseph 
Joachin. Beharbada 
Espainiako erregetzaren
lan egiten zuelako-edo.

M. Uria

A
ian ez dugu pertsonaia ezaguna edo sonatua izandako askorik. 

Beharrik ere ez, esango du norbaitek. Baina egia da, pertsonaia

hauek herrimina edo sortzeko baliagarriak izaten direla, ez bada

behintzat gauza txarrengatik ezagun egin.

Hala ere, nire iritziz, ditugun gutxi horiei askotan ez diegu behar

edo merezi luketen adinako osperik ematen.Pertsonaia horietako bat, XVIII.

mendean –1750. urtean–jaio zen Joseph Joachin Arrillaga Enbil dugu. Mantero-

lan jaioa, Ameriketako Goi eta Behe Kaliforniako gobernadorea izan omen zen

1.800 urtetik 1.814ra bitartean. Garai hartan Goi Kalifornia, gaur egun Estatu Ba-

tuetako Kalifornia zen gutxi gorabehera, eta Behe Kalifornia, gaur egungo Mexi-

koren zati bat. Beraz, ez zen nolanahiko lurraldea; Espainia osoa bezain handia.

Hala ere, gure artean oso ezezaguna dela esango nuke Joseph Joachin. Beharbada

Espainiako erregetzaren alde lan egiten zuelako-edo. Gogoan izan behar dugu 

Kalifornia eta beste lurralde batzuk Espainiaren menpe zeudela garai haietan, 

Espainia Berria –Nueva España–deitzen zitzaiolarik.

Dena den, garai haietako beste pertsonaia asko ere horrela ibili ziren, eta hala

ere izen onekoak eta sonatuak dira gaur egun ere.

Arrillaga jaunak, izatez bertakoak ziren indiarren aurkako gerra edo borrokan

irabazi omen zituen merituak, gobernadore izatera iristeko. Jesuitekin batera, lu-

rralde haiekkolonizatzen aritu zen dirudienez. Hau ere betiko kontua; zertara

joan ote ziren Ameriketako lur haietara, atzeratuta bizi ziren indiarrei 

laguntzera edo bere buruaren eta Espainiaren mesedetarako? Gizakia pixka bat

ezagututa, ez dut zalantzarik bigarren arrazoia izango zela helburu nagusia.

Beharbada, Jesusen Lagundikoak benetan laguntzeko helburuarekin joango zi-

ren, baina hauek ere erlijio katolikoa zabaltzea –edo inposatzea–izango zuten

helburu, bertan zeuzkaten Jainkoak eta sineskeriak balio ez balukete bezala. Bai-

na beno, hau beste kontu bat da. Azken finean, aipatutako guztiak goraipatzea 

merezi duen edo ez, norberak erabaki beharko du; baina modu batean edo beste-

an, Arrillaga Enbil jaunak aiar gizon berezi baten gisan ezagutzea merezi duela 

iruditzen zait niri. Finean, gure historia da. 

B
at-batean heldu da 

negua, udazkenik gabe,

eta biluzik harrapatu

nau. Badakit azaroa

amaieran gaudela eta

abendura ate joka daukagula, baina

kosta egin zait errealitatea onartu eta

neguko arropa ateratzea. Zeinen eder-

ki nengoen azaroko eguzki goxotan!

Eguzkia eta hego haizea ez dira, 

ordea, denen gozagarri izaten. Gure

etxetik bertatik hasita, bada Jainkoari 

euria egin dezala erregutzen dion

angulazale bat; hain zuzen ere, erregu

bera egin zuten Igor Manterola eta 

Divina Lanberri oriotarrek hil hone-

tan irratian angulez hizketan aritu 

zirenean ere. Azken egunotako euria

nahikoa izango al zen angulak Oria

ibaian gora sartzeko? 

Ez naiz ni angula kontuetan oso jan-

tzia, baina etxean aginagar bat izanda,

halabeharrez zerbait ikastea suertatu

zait. Aitortu behar dizuet ez naizela

inoiz angulak harrapatzen izan -errio

bazterreko hotzak eta euriak ez naute

erakartzen-, baina angularen arran-

tzak badu magia berezi bat. Etxeko 

adituaren esanetan, hainbat faktore

hartu behar dira kontuan: ilargia, 

marea, ur-karga, zerua garbi edo laino-

tuta dagoen, iluntasuna, … Dena den,

arrantza ez da matematika eta espe-

rientziak eta norberaren abileziak ere

badute zeresana.

Kontuak kontu, bakoitzak bere 

armak erabili beharko ditu ahalik eta

angula gehien harrapatzeko. Gezur 

gutxi esan eta zorte on!

Garaian
garaikoa

Onintza Aiestaran
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duzun balioa sinestarazteko gakoak

Erak
Ibaiondo plaza, 9 behe

Gazte eta helduekin egingo dute lan,

era paraleloan, lan metodologia berbe-

ra oinarri dutela. Eta, aldian behin, 

ekimen intergenerazionalak egingo di-

tuzte, batak bestearengandik ikasteko.

Lan talde espezializatua

Asenjo izango da proiektuaren gidaria,

baina eskutik emanda izango ditu Ai-

tziber Indart eta Hossain Kaanache,

helduekin eta haurrekin egingo dute

lan, hurrenez hurren; baita Carmen Vi-

llar psikologoa ere. Hiru profesional

hauek izango dira Eraken hiru hanka

printzipalak. Baina beste hainbat aditu

ere izango dira –psikologoak, logope-

dak...–, nola zentroan, hala zentrotik

kanpo, Oriotik atera nahi duenak ho-

rretarako aukera izan dezan.

Beldurrik gabe atea jo eta barrura

sartzera gonbidatzen zaituztete, ber-

tan askatutakoak han geldituko baitira.

Beso zabalik hartuko zaituztete!

norbanakoan zentratu eta bakoitzari duen balio ematea du 
helburu Erak enpresak. Pertsona indibiduo integrala den heinean,
lan metodologiak ere hori izango du oinarrian, pertsona ardatz 
hartuta ertz guztietatik landuko baitira bakoitzaren beharrak.

Erak helduleku bat izango da, aske 

sentituko zaren espazioa, zure 

galderen erantzulea  Erak Ines Asenjo-

ren egi bihurtutako ametsa da, orienta-

zio eta aholkularitza zentroa, sosten-

gua emango dizuna, zure beharretara 

egokituko dena.

Eskariari erantzungo dion proiektua

Behar pertsonaletatik abiatuta, baina

premia orokorra dela ikusita, herrian

zegoen hutsunea betetzeko asmotan

ekin zioten Erak sortzeari.

Pertsonen autonomia bermatu nahi

du Erak enpresarekin, bizi kalitatea

erraztu. Horretarako aholkularitza eta

orientazio zerbitzu integrala eskainiko

dute, hau da, pertsonaren esparru 

sozialari, emozionalari, hezkuntzari

eta komunitateari ere erreparatuko

diote. Izan ere, pertsona bat aldatzeko

bi fokotan egin behar da indarra: indibi-

duoan eta bere inguruan. 

publieRRepORtAjeA

Aholkularitza eta orientazio  integrala

Eskaintza integrala eta pertsonaliza-

tua izan dadin, martxan jarriko dituz-

ten proiektuak bakoitzaren nahi eta 

beharretara egokituko dira; hortaz, 

eskaintza indibiduala edo kolektiboa

izango da. 

Klase partikularrak, non haurra bere

ikasketa prozesuko partaide izango

den; parte-hartze komunitarioa susta-

tzen duten ekintzak; bideo forumak; 

kirola eta osasuna landuko diren taile-

rrak, menpekotasuna lantzeko tera-

piak, musikoterapiak...

“Zure galderen
erantzulea izango
da Erak”
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Elkartasun keinua
oriotik senegalera

H
oriz jantzita ikusi ditzakezue argazkiko senegaldarrak. Orioko Futbol

Taldeko jantziak dituzte soinean, izan ere, aspalditik bidaltzen dute

elkarteko materiala Senegalera. Horretarako elkarlanean aritzen

dira Gipuzkoako Futbol Federazioarekin.

Elkartasun keinu honekin, txikitik bada ere, senegaldarrei laguntza ematea da

helburua; eta, besteak beste, kirola egiteko bitartekoak izatea.  Hortaz, elastikoez

gain, galtzak eta baloiak ere bidaltzen dituzte, besteak beste. 

Urte mordoa daramatza Orioko Futbol Taldeak elkartasun keinu hau egiten, eta,

pozgarriena, jasotzen duten esker ona. Aurten, adibidez, argazki hau bidali

diete Afrikatik, eskerrak emanez.

Txoko honetan erakusteko

moduko argazki zaharren

bat baldin badaukazu, ekarri

karkarara eta gustu handiz

argitaratuko dugu, zuk eka-

rritakoa dela jarrita.

OriOKO futBOL tALdEA
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Euskararen
erradiografia
Orion
orio esukararen arnasgune dela jakina da, baina, nolako osasuna
du? Abenduaren hirua gertu dela eta, euskararen erradiografia
egin du KArKArAk, gure hizkuntzak herrian zer nolako osasuna
duen ikusteko. 

eRRepORtAjeA
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teStuA: M. GARciA etA O. ARtOlA

ARGAzKiAK: KARKARA 

O
rio euskararen arnasgunea dela gauza jakina

da, herrian hizkuntza gutxituak arnas lasai

hartzen duela, bere erabilera arrunta dela ka-

lean, etxean, lagunartean eta beste esparrue-

tan. 

Kalera irten eta haurrak parkean euskaraz jostatzen en-

tzutea da ohikoena, baita erosketak egiterakoan euskaraz or-

daintzea ere. Baina, ba ote dakigu zein den birika horien be-

netako osasuna? Ezagutzen al dugu euskararen sakoneko

egoera?

Euskararen eguna gertu dela eta, Orion euskara nola dago-

en ulertzeko erradiografia egin du KARKARAk. Euskarak espa-

rru desberdinetan duen presentzia ezagutzeaz gain, gure

hizkuntzarekin harreman berezia dituzten hainbat pertso-

nen historiak ezagutzeko aukera izango du irakurleak.

Hizkuntza gaitasuna eta kale erabilera
2011n eginiko estatistiken arabera, Orioko biztanle gehienak

euskaldunak dira: %76, hamar lagunetik ia zortzi. Beste alde-

an, ia euskaldunak %13 dira, eta erdaldunak %10. 

Aurreko urteetako datuei begiratuz gero, azken urteotan

euskaldunen portzentajeak behera egin duela ikus daiteke:

1996an oriotarren %83 ziren euskaldunak, 2001ean %80 eta

2006an %77.

Euskaldun proportzio handiena gazteen artean dagoela

diote datuek. 1999an Siadecok egindako azterketaren arabe-

ra, hogei urtetik beherakoen artean %99 ziren euskaldunak

eta, gehienak euskaraz hobeto moldatzen ziren gaztelaniaz

baino. 2011n, berriz, bi urtetik hamalaura bitarteko haurren

%90 inguru eta hamabost eta hogeita hamalau bitarteko gaz-

teen %80 inguru ziren euskaldunak. Gainera, euskaraz ez da-

kiten haur eta gazte batzuk badirela erakusten dute datuek,

batez ere etorri berriak.

Baina hizkuntza gaitasunetik harago erabilera dago. 

Orioko Udaleko Euskara Zerbitzuak bi urtetik behin euska-

raren erabileraren kale neurketak egiten ditu. Neurketa ho-

riek diotenez, euskararen kale-erabilera ez handitzeaz gain,

jaitsi egin da adin-tarte batzuetan.

eRRepORtAjeA
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eRRepORtAjeA

Helduen erabilera-maila nabarmen jaitsi da: 2011n hel-

duen %61,19ak egiten zuen euskaraz eta 2013an %55,87ak.

Gazte eta haurrena, berriz, oso altua da eta urtez urte eusten

diote. 2013an %88,5ek hitz egiten zuen euskaraz. .

Hezkuntza
Herriko bi eskoletan D eredua dago, beraz, Haur Hezkuntza,

Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

euskaraz egiten dituzte herriko umeek.

Horrez gain, bai Zaragueta Herri Eskolak eta bai Orioko

Herri Ikastolak martxan dituzte  Hizkuntza Normalkuntza-

rako programak. Programa horien baitan euskararen susta-

penerako eta motibaziorako hainbat jarduera egiten dituzte.

Erabileraren alorrean ikerketak egin dituzte bi ikastetxe-

ek. Ikerketa horren arabera, Ikastolako ikasleen %95,2k eus-

karaz egiten du gela barruan eta %93,4k gelaz kanpo. Zara-

guetan ikasleek bi hizkuntzatan hitz egiten dute. Juan Jose

Zubizarretaren, eskolako zuzendariren arabera, ohiturak di-

tuzte; garbi bereizten dute irakasleekin ari diren, beren artean

ari diren edo eskola jardueretan ari diren.

Euskaraz ez dakiten atzerritar gero eta gehiago matrikula-

tzen dira ikastetxeetan, eta horiek euskalduntzeko lan-ildo-

ak eta prozedurak zehaztuta dituzte. Ikasle berrien jatorrizko

hizkuntza kontuan izaten dugu beti –dio Saizarrek– ezin bai-

tzaio trataera bera eman gaztelania dakien ikasle bati edota

beste hizkuntza baten jabe denari. Ikastolak hizkuntza erabi-

leren behaketa prozesuak ditu, eta horien emaitzaren arabe-

ra esku-hartze planak lantzen dituzte. Zaragetan ere badute

Harrera Plana.  Gaztelera ezagutzen ez duten herrialdeetatik

datozen ikasleak erabat murgiltzen dira euskararekin eta az-

karrago ikasten dute –dio Zubizarretak–; gaztelera ezagu-

tzen duten ikasleek, ordea, komunikatzeko euskararen beha-

rrik ikusten ez dutenez, ikasketa prozesua luzatu egiten da.

Euskalduntze-alfabetatzean pauso bat: Euskaltegia
Euskara irakasteko zerbitzuen alorrean aurrerapauso han-

dia eman du Udalak ikasturte berriarekin: Euskaltegi berria

ireki du. Orain arte urtero egiten zen euskara ikastaro es-

kaintza irailean; Zarauzko AEK-k kudeatzen zuen eta Kultur

Etxeko gelatan ematen ziren. Taldeak osatzeko, ordea, zailta-

sunak izaten ziren.

2015-2016 ikasturtearekin batera euskaltegi zerbitzu be-

rritua dute oriotarrek, doakoa eta aurrekoa baino zabalagoa.

Hasteko, toki fisikoa du orain, Kosta Tailerrean. 
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eRRepORtAjeA

“Euskalduntze-alfabetatzean
aurrerapauso handia eman
da ikasturte berriarekin: 
Euskaltegi berria.”

“Eskolatik kanpo antolatzen
diren ekintzen %92 euskaraz
egiten da orion.”

AEKtik ikusten genuen euskaltegi fisiko baten beharra he-

rrian–dio Eukene Caballerok, euskaltegiko irakasleak–, ma-

trikulazio kanpaina askoz errazagoa izan da aurten. Ikasle

kopurua ikusi besterik ez dago: 30 lagunentzat planteatu zu-

ten hasiera batean eta 65 ikasle daude matrikulatuta guztira.

Hiru talde daude aurrez-aurreko klaseetan: bi talde hasiera

mailan eta bat alfabetatze mailan. 

Eukene Etxeberria irakaslea da euskaltegi berrian: talde

oso desberdinak ditut nik; goizekoak euskaraz ezer ez dakiten

kanpotarrak dira –Estatu Batuetatik, Argentinatik, Katalu-

niatik eta abarretik etorritakoak–, arratsaldekoek, berriz, be-

larria eginda dute eta euskara gainditu gabeko irakasgaia zen

berentzat. Caballeroren taldean, berriz, alfabetatze mailako-

ak daude: askori galdetu genien zein zen beren helburua eus-

kaltegian hastean, eta hitz-egitea izan zen erantzuna, baina

batzuk tituluren bat lortzen saiatzera animatu dira.

Horrez gain, lehen aldiz autoikaskuntza zerbitzua jarri da

martxan. Norbere kabuz euskara ikasteko aukera dute eus-

kaltegiko ordutegietara moldatu ezin dutenek edo taldea

osatzea lortu ez dutenek. Euskaltegian bertan edo etxean egi-

tan dute lana, tutore baten gidaritzapean. 32 pertsona ari

dira modu horretan euskara ikasten.

Euskaltegiak izan duen harrera ikusita, mintzalagun tal-

deek ere marxa hartu dute. Hiru talde sortu dira aurten, 11 la-

gunek eman dute izena, guztira. Besteetan euskaldun zahar

bila aritzen gara, baina euskaldun berri gehiago animatzea

nahi dugu aurten–dio Caballerok. Rosi Lazkanok bigarren

urtea du Mintzalagun programan, euskaldun zahar gisa

eman zuen izena. Oso gustura nago erabakiarekin, ez da ezer

kostatzen eta laguntza handia da euskaldun berriarentzat.

Astean behin elkartzen dira, ordubetez. Alde onak besterik ez

ditu –dio Lazkanok–, zailtasunak dituen jendeari ohitura

hartzen eta euskaraz hitz egiten laguntzen diozu.

Kirola eta aisia ere euskaraz
Planiker enpresak Urola Kostako eskolaz kanpoko ekintzen

inguruan egindako azterketaren arabera eskolatik aparte

antolatzen diren ekintzen –kirola, musika, katekesia...– %92

euskaraz egiten dira Orion.

Horren zati bat Txurrumuski aisialdi elkarteak du; Udako

udaleku irekiak, Gaztelekua eta Ludoteka ditu bere ardura-

pean, besteak beste. Ekintza guztiak euskara hutsean egiten

ditugu –diote arduradunek–, baita bilera informatiboak eta

idatzizko dokumentuak ere. Gaztelekuan badago eszepzioren

bat edo beste, baina haurrek ere beren artean euskaraz egiten

dute ia dena.

Kirolari dagokionez, elkarte ugari dago Orion, antolaketa

eta tamaina oso desberdinetakoak denak. Kirol elkarte ba-

koitzak bere errealitatea du euskararekiko eta, normalean,

egoera aldakorra izaten da.

Kirol elkarteetan euskararen erabilera bultzatzeko, Urola

Kostako Udal Elkarteak Euskara Sasoian izeneko programa

bat jarri zuen martxan. Kirol elkarteetan euskararen presen-

tzia bermatuta zegoela ikusi zutenean amaitu zen programa,

baina jarraipen bisitak egiten dituzte euskara elkarteetan ki-

rolariak bezain osasuntsu dauden ikusteko.
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Nolatan etorri zinen Kataluniatik Oriora?

Seneka programaren bitartez gradua amaitzera etorri nin-

tzen, bikotekidearekin. Hasieran Zumaiara joan ginen eta

han bizi ginen bi urtez. Pisuz aldatzea erabaki genuenean

Oriora etorri ginen.

Eta zer moduz moldatzen zarete  Orion?

Ondo. Akaso migrazio gehiago dagoelako eta ohituta zaude-

telako atzerritarrekin harremana izaten, baina Zumaian

baino lotura gehiago egin ditugu Orion.Mintzalagun taldea

batean hasi ginen eta horrek ere lagundu egin gaitu.

Euskara jakitea lagungarria da harremanak egiteko?

Bai, errazten du.

Mintzapraktikak baino lehen euskaltegira joan zinen?

Bai. Bi urte Zumaiako AEKn ibili nintzen. Gero Donostiara

joan nintzen; eta, azken txanpa egiteko, Maizpideko barne-

tegira  joan nintzen. Bi hilabete egin nituen han.

Denbora tarte txikian ikasi duzu. Erraza egin zaizu?

Zaila da, baina  ahaleginduz gero guztia lortzen da.

Euskal Herrira etorrita euskara ikastea ezinbestekoa al da?

Katalana naizenez, akaso, kontzientzia hori badut. Baina,

erritmo honekin ikastearen arrazoia irakaslea izateko eus-

kara derrigorrezkoa dela da.

Marta Camps
katalana

“Gaztelaniaz egiten
dute lehen hitza”

Awais Hussain
Paskintandarra

Noiz etorri zineten hona?

2008an etorri ginen. Paperekin zortzi urte daramatzagu,

baina zortzi horietatik hiru pasa ditugu Orion, beste bostak

Pakistanen. Ikastolan duela hiru urte hasi nintzen.

Euskara ikastolan ikasi duzu?

Euskara ez da horren zaila, baina hasieran pittin bat kosta-

tzen zitzaidan. Dena den, sei- zazpi hilabetetan komunika-

tzeko gai nintzen. Erraz ikasi nuen. Lagunekin-eta euskaraz

hitz egiten dut.

Euskara jakiteak lagunak egiten lagundu al dizu?

Orio ia erdia ezagutzen dut, dagoeneko. Ikastolako lehen

egunean, euskara ez nekienez, ixil-ixilik egon nintzen. Baina

lagunek euskara erakutsi zidaten eta horrek asko lagundu

dit lagunak egiterako garaian.

Orain gutxi, familiko negozioa ireki duzue herrian. Harrera

eta eskaintza euskaraz egitea beharrezkoa ikusten duzu?

Garrantzitsua da oso. Erostera etortzen diren askok lehen

hitza gaztelaniaz egiten dute. Bat-batean, guk euskaraz

erantzutean, harrituta gelditutzen dira. Oso ondo hitz 

egiten dudala diote...

Eta horrela da, bai.

Oraindik gutxi dakit, baina joango naiz gehiago ikasten.

“Mintzapraktika egi-
teak lagundu gaitu”
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eRRepORtAjeA

M. GARciA 

Nola hartu zenuten Euskal Herrira etortzeko eta euskara

ikasteko erabakia?

Estatu Batuetan haur eta gaztetxoentzako udalekuetan egi-

ten genuen lan. Kanpamenduak Donostiako elkarte batekin

harremana du, eta euskal ikasleak joaten ziren ingelesa ikas-

tera. Horrela ezagutu genuen Euskal Herria, hango jendea

eta hango hizkuntza.

Guk ez dugu amerikar tipikoak izan nahi, Estatu Batuak

herrialde handiena eta ingelesa hizkuntza bakarra dela pen-

tsatzen dutenak bezalakoak. Gure seme-alabak mundua

maitatuz heztea nahi dugu, eta beste kulturak eta herrialde-

ak ezagutzea, beste hizkuntzak hitz egiteko gai izatea.

Euskal Herriko jendearekin harremana egin genuen;

Orioko, Lazkaoko, Oñatiko, Lezoko eta hainbat lekutako

jendea ezagutu genuen. Horrela, hona etortzea erabaki ge-

nuen. Urtetik urtera joatea pentsatu dugu, gure seme-alabek

euskara ikas dezaten, hemen oso garrantzitsua delako. 

Ba al zenekiten euskararik hona etorri aurretik?

Bai, zerbait ikasi genuen, internetez. Gainera, han lagun eus-

kaldunak genituen eta berekin zerbait praktikatu nezakeen.

Zenbakiak, abestiak... ikasi nituen.

Zer moduz doa ikasketa prozesua hemen?

Txikia eta familiarentzako bizitoki ederra izateaz gain, he-

men dena euskaraz egiten delako aukeratu genuen Orio.

Guk euskaraz ikasi nahi genuen gazteleraz baino lehenago,

Euskal Herrian bizita bertako hizkuntza hitz egin nahi ge-

nuelako. Gainera, lehenago gazteleraz ikasiz gero euskara ez

genukeela ikasiko bagenekien.

Horregatik, umeek bezala ikasi nahi genuen, euskaraz le-

henengo eta gazteleraz gero, entzuten eta hitz egiten. Gure

ikasketa nagusia kalean gertatzen da, lagunekin. Horrez

gain, nire emaztea euskaltegian dago. Eukenerekin, euskal-

tegiko irakaslearekin, biltzen gara ahozkotasuna lantzeko.

Zaila egiten al zaizu euskara?

Hitzak ez dira zailak, pentsatzeko modua egiten zait zailena.

Esaldien ordena desberdina da ingelesez edo euskaraz, eta

desberdin pentsatzen ikasi behar dut. Baina hori ona da, bes-

te modu batera pentsatzen ikastea positiboa da guztiontzat.

Nolakoa da oriotarrekin harremana?

Hasieran urduri ginen, bertako jendea itxia zela entzun ge-

nuen. Baina, guretzat behintzat, kontrakoa da. Euskaraz

ikasten ari garela jakiten dutenean erantzuna oso ona da.

Jendea oso irekia da gurekin.

Umeak ikastolan daude

Bai, oso gustura daude. Bi gazteenek euskaraz ongi ulertzen

dute dagoeneko, baina oraindik ez dute hitz egiten. Zaharre-

nen prozesua mantsoago doa, izan ere, adin horietan, beste

umeek badakite ingelesez eta horrela hitz egiten hasi dira la-

gunartean. Baina hori ere oso ona da gainontzeko haurren-

tzat, ingelesez hitz egin dezaten.

Jason Coon
Estatu Batuarra, orion bizi da

 “Gure seme-alabek beste 
hizkuntzak ezagutzea nahi genuen”
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AzAROA ARGAzKitAN

Azaroaren 11tik 15era ospatu zituzten San Martin jaiak Ortzaikan. Bertsoak, afariak, erromeriak eta herri kirolak nagusi izan ziren, urtero bezala, egu-

notan auzoan. kArkArA

Urriaren 23an ireki zituen ateak lehen aldiz ludotekak; martxa hartzeko

lehen bi asteren ondoren, inaugurazio festa egin zuten pasa den, azaro-

aren 6an. Herritar ugari joan zen. kArkArA

Itsas-hiribildu baten ezaugarriak ezagutzeko hitzaldi ibiltaria egin zen

Orion azaroaren 1ean. Orioko kaleetan barrena ibili ziren Xabier Alberdi

itsas historialariaren hitzak entzuten. JoxEMArI oLASAGASTI
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AzAROA ARGAzKitAN

Urteroko ohitura bilakatzen ari da hazien banaketa. Herrio Natur Tal-

deko kideek postua jarri zuten azaroaren 8an, herriko plazan, eta jende

ugari gerturatu zen haziak hartzera. UroLA koSTAko hITZA

Udalak deituta, Parisko atentatuak gaitzesteko elkarretaratze isila egin

zen azaroaren 16an herriko plazan. kArkArA

Santa Zezilia eguna ospatzeko, Danbolin Musika Eskolako ikasleak kalera irten ziren kalejiran. Herriko hainbat txokotara gidatu zituzten entzuleak,

beste ikasleen abestiak entzutera. kArkArA
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“Lehen, dena 
bekatua zen. 
Musua ematea 
ere bekatua zen”

O. ARtOlA etA M. GARciA

Josi eta josi aritzen zen andrea, gizona arrainak jaso eta jaso

aritzeko. 15 urterekin hasi zen arrantzan, herriko ohiturak ez

ezik aitaren anaiak ere lotzen baitzion itsasora. Ur handitan

sartu gabe, ura bezain gardenak izan dira eman dituzten

erantzunak, ardo goxoa eta pastak jaten genituen bitartean.

Arrantzaren egoera guztiz aldatu da Orion.

Joxe Garate: 1967 urtean 28 arrantza-ontzi izatera iritsi gi-

nen. Baina beheraka joan da, etenik gabe...

Karmentxu Aldaz: Guk garai onak bizi izan genituen, baina

70etik aurrera beheraka joan da. Eta orain, gazteek ez dute

itsasoan hasi nahi. 

Garate: Arraia prezio berean saldu baina kostua handitu da.

Normala, hortaz, geroz eta gutxiago egotea, 28 ontzitik 8ra

pasatzea.  Pena ematen dit egun egoera horretan egotea.

Eta itsasoari lotutako baldintza eta eskubideak aldatu al

dira?

Aldaz: Ni sare josten ibiltzen nintzen garaian saregile asko

geunden. Bapore gehiago zegoen, bai; baina sareak ere beste

Karmentxu Aldaz eta Joxe Garate

era batekoak ziren, txikiagoak. Sare asko behar izaten zen

eta lan ordu asko egin behar izaten ziren. Sotoan elkartzen

ginen. Ordutik egoera aldatu da, baita baldintzak ere. 

Ez da arrantza izango Orion aldatu den gauza bakarra...

Garate: Gure garaian fabrika gehiago zegoen: Arocena, 

Frantzes fabrika... horiek ere itxi egin dira.

Aldaz: Orio guk enpresa askorekin ezagutu genuen. Orain

hutsa dago zentzu horretan, asko aldatu da. Lehen langileak

lanetik atera eta mugimendua egoten zen herrian. Orain ez

dago horrelakorik. Herbestera joaten dira lan bila, eta han

aurkitzen badute, kontentu. 

Krisia dago egun-eta. Baina, hala ere, kontsumitzeko era 

aldatuko zen...

Aldaz: Guk honela egiten genuen: Aste Santuetan traje

berria, sanpedroetan soinekoa eta Santu Guztien egunean

abrigoa. Hori estrenatzen zen. Lehen Zarautzen janzten zen

kapitalean bezala, hau herri txikia zen-eta. Baina orain...

Zarautzekin desberdintasun handiagoa zuen lehen Oriok?

Aldaz: Lehen udatir asko joaten zen Zarautzera eta estilo

hori eransten zitzaien. Hemen ez. 

Garai bateko eta gaur egungo orio. Biak ezagutu dituzte 
karmentxu Aldazek eta Joxe Garatek; elkarrekin, gainera. Berak
ikusi duten aldaketa beste inork ikusiko ez dutela aitortu dute.

2 2 K A R K A R A 2015Eko AZAroArEn 27A

elKARRizKetA
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Horrenbeste aldatu al da, bada?

Aldaz:Lehen ezin zen ligatu ere egin. Dena bekatua zen. Mu-

sua ematea  ere bekatua zen. 

Eta orduan, nola ligatzen zenuten?

Aldaz: Guk ez genuen ligatzen! Ez dakit zer den zuentzat li-

gatzea, baina guk dantza ere neskekin egiten genuen. Ezin

genuen mutilekin egin. Niri etxean ez zidaten uzten, eta beti

kasu egiten nien etxekoei. Beldur handiegia zegoen orduan,

nik behintzat beldu gehiegi nuen. Eta hori ez zait gustatzen,

ama-semeek konfiantza handiagoa izatea gustatzen zait.

Orduan, lehen,  gurasoen esanari  beti amen?

Aldaz: Ez ginen atrebitu ere egiten kontra egiten.

Eta orduan,  nola ezagutu zenuten elkar?

Aldaz: Estropadetan, arraunlaria zen-eta. 

Garate: Kontxako estropada irabazi genuenean ezagutu 

genuen elkar, 1952an. 

Aldaz: Eta ordutik elkarri begira gaude.  

Garate: Urte horretan bandera irabazi genuen, baita hurren-

goan ere. Soilik hiru urte eman nituen arraunean, lanagatik

ezin izan bainuen jarraitu.

Orduan, etxean lanean eta etxetik kanpora lanera?

Garate: Beti lanean. Larunbat iluntzetan pittin bat ateratzen

nintzen eta igandetan mezara joaten nintzen.

Aldaz:Orduan meza asko egiten ziren. Astegunetan, egune-

ro bi meza, zazpietan eta bederatzietan. Asteburuan, lau. 

Garate:Orain apaiz bakarra dago eta garai hartan hiru zeu-

den.

“Beldur handiegia 
zegoen. Eta hori ez zait
gustatzen, ama-semeek
konfiantza gehiago 
izatea gustatzen zait”

2015Eko AZAroArEn 27A K A R K A R A   2 3

elKARRizKetA
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elKARRizKetA

na errezeloa dut gazteek askoz ere okerrago hitz egiten dute-

la. Esan behar ez diren moduan esaten dituzte gauzak.

Garate: Gure bilobarekin gertatzen zaigu hori. Gaizki esaten

ditu gauza batzuk.

Aldaz: Ni 34an jaiotakoa naiz. Gaztelania jakin ez eta erdaraz

hitz egin behar izaten genuen, eskolan ezin baitzen besterik

hitz egin.Himnoa kantatu, bandera jarri... Hamaika aldiz

esaten zigutenrojos separatistas, hablen español! Etxera

joan eta amari galdetzen genion ea zer esan nahi zuen ho-

rrek, zer jakingo genuen, gaur egun ere ez dakigu eta!

Eta aisialdia? Gaur egun festarik festa eta oporrak herritik

kanpo pasatzen dituzte askok eta askok.

Garate: Ni jubilatu nintzenean bidaiatu genuen. 

Aldaz:Zilarrezko ezteiatan Italiatik ibili ginen, Alpeetatik

jun eta kostatik itzuli ginen. Gustura ibili ginen.

Garate: Jubilatu nintzenean ere joan ginen oporretara.

Aldaz: Bai, baina azkenean, ohitura faltagatik-edo, aspertu

egin nintzen oporretan ibiltzeaz. Orain ez dugu bidaiatzen.

Hemen gustura bizi gara, 4 seme-alaba dauzkatu eta 9 bilo-

ba. Gabonetan guztiok elkartzen gara, mahai handi baten

bueltan. Nik kozinatzen dut, baina lagundu egiten naute.

Garate: Sanikolasetan ere festa izaten zen herrian. Orduan

ere mezetara joan behar izaten genuen, konfesatzera.

Zer bekatu egiten zenituzten, bada?

Garate:Beranduegi joatea etxea...

Aldaz: Lotsagabekeriatan aritu ginela gurasoekin, txokolate

pixka bat jan genuela edo realen bat hartu genuela...

Garate:Lehen horrela zen...

Aldaz: Guk ezagutu dugun aldaketa ez dago ezagutzerik. Bai

kale aldetik, elizari dagokionez... 

Eta berdintasunari dagokionez? Emakumearen rola zein

zen zuek gazte zinetenean?

Aldaz: Gizona lanetik etorri, eta baserritarrak baziren base-

rriko lanak egiten zituzten; bestela, ez. Emakumea zen 

afaria jartzeaz eta etxeko lanetaz arduratzen zena. 

Garate: Gizasemea beti lanean eta emakumea beti etxeko

martxa ematen.

Aldaz: Gizona beti urrun zegoen, etxetik kanpo. Emakumea-

ren ardura ziren haurrak: eskoleko bilerak, jaten eman... 

Azkenean, aita ez balute bezala zen.

Euskararen egoera ere aldatu al da?

Aldaz: Aurrera pauso asko eman dira, egoera hobea da, bai-

“Gaztelania jakin ez 
eta erdaraz hitz egin
behar izaten genuen, 
eskolan ezin baitzen 
besterik hitz egin”
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ezpAlAK

“Gure lana entrenatzea 
eta lehiatzea zela esaten 
zigun medikuak, beste 
guztia beren ardura zela 
eta berataz fidatzeko”

Miguel Anjel Millares, orioko Arraunketa 

Elkarteko lehen arraunlaria eta entrenatzaile ohia,

Berrian, azaroaren 4an.

HANdiK etA HeMeNdiK

“
“nik angulak maiatzen 
harrapatu izan ditut, 
Aginagan. Belarria txikiak eta 
hezurrak zituztenez, 
harrapatu ondoren
utzi egin behar izan ditut”

dibina Lanberri, Anguletan aritzen den

oriotarra, Euskadi Irratiako hirigorrian saioan, 

azaroaren 16an..

OSpAKizuNA

50 urte ezkonduta
Fernando Larrañaga sarria eta Josefa Hernandez Zambrano
1965eko azaroaren 22an ezkondu ziren orioko san Nikolas elizan.
Aurten bete dituzte, beraz, 50 urte.Argazkia ezkontza egunekoa
da. ospa ditzatela urrezko ezteiak merezi duen bezala, senide eta
lagunekin. Zorionak!
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iRitziA

Patxi Danbolini paperezko deia

T
elefonoz deitzekotan nitzan auxe bea zuri kon-

tatzeko, azkenengon alkarrekin eon giñanen

zerbait komentau nizun arren. Bakizu, saniko-

lasak pasa ta geo kultur etxen in nai deun asun-

to orrei buruz da. KARKARAkok lau illabetero

nei orri bat uzteko delitua kunplitzeue, ta lujo au ematea ni-

jua, telefonoz kontatuko nizuna erriyak e jakin dezan. Ola,

ale batzuk geio izango gea zuk esatezun bezela launartia iten. 

Abenduan 11an ingo deu proposatu genizun omenaldi txi-

kiya, atsaldeko zazpitan. Oriyoko surf taldeko aixkireontzat

ohore izugarriya da zure Itxas Tresnamarka elkartiana itia.

Dudikpe, oixe izangoa aurreantzen taldiak izangoun onda-

reik preziatuna, ta saiyatuko gea marka mezi dun prestiji-

yuakin mantentzen. Patxaraz artuko deu asuntua, ta ber dun

denboakin aztertu ze gauza in leizken, baña aintzeizut mimo

ta maitasun guztiyakin tratatuko dala Itxas Tresnamarka-

kin sortukoan eozein proiektu. Ohoria añako konpromisoa

da hoi gutzat, Patxi.  

Kultur etxen jende pixkat juntatuko geala aproetxatuz,

Aintzeizut mimo ta maitasun 
guztiyakin tratatuko dala Itxas 
Tresna markakin sortukoan 
eozein proiektu. Ohoria añako 
konpromisoa da hoi gutzat, Patxi.

aurreko negun grabatu genun Erreplikabideua re botako

deu. Oaindik errin eztu jende askok ikusi, ta iruitzezait era-

erako aukera dala Oriyon estreñatzeko. Lengo eunen Joxe

Mari zure illobakin in nun topo, ta esantzian animauko zala

bertan mikrofonua artu ta Oriyoko surf kontu zarrei buruz

itzeitea. Bideon 2 miñutu exkax eskeñi nizkiyon, ta iruitze

zait jendiak gustoa entzungoitula beak gaztetan plaian bizi-

tako anekdotak. Mikel Agotere azaldukoa, ta bideon sortu

genun tablare eamango deu bertan ikusteko. Nik uste ordu-

betetxo baten borobilduko deula saiyua, tamaña earren.

Portzierto, lengon Patrickek San Franciscoko Goethe ins-

tituton montau dun erakusketako argazki bat biali zian.

Zure erretrato bat sartu du exposiziyon, Thread liburun

agertzeana. Hantxe jarri zaitu berriz paret txurin, munduko

surfista ezaunenekin batea. Berrize Ameriketa biajatuezu,

Patxi! 

Testua itxi berra dakat, laun. Besarkada haundi-haundi

bat! Ta oriyotar guztiri, abenduko bigarren ostialen kultur

etxea azaltzeko inbitaziyua. Earra izangoa!

Iñigo Gaiton

MOilA bAzteRRetiK
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Greziara,
laguntzera

A
zken hilbeteotan komunikabide guztietan

izan da  aipamen bat, gutxienez, Greziako

kostan gertatzen denaren inguruan. Turkia-

tik datozen errefuxiatuz beteriko itsasontzi

bat irauli edo ondoratu da, eta hainbat ema-

kumezko, gizonezko eta ume ito dira gaur ere. Berriak ez gai-

tu harritzen,  eguneroko ogia baita. Beren lurraldean bakean

bizitzeko segurtasuna eta ilusioa galtzean ez dute beste au-

kerarik. Atzean uzten ari diren guztiari begiratu gabe he-

rrialde itxaropentsuago baten bila abiatzen dira. 

Beti omen da bateren bat besteen zorigaitzetik irabazia

atera nahi duena, eta kasu honetan, nola ez, bada paper hori

betetzen duenik. Mafiek milaka dolarren truke itsasontziko

pasea lortzen die migratzaile hauei, baina ez pentsa ferrian

gurutzatzen dutenik Egeo itsasoa. Arrantza ontzi zaharrak

edo nola halako fuerabordakdira kasu honenetan, baina 20

plaza dituenari 40 sartzen badizkiote bikoitza irabaziko

dute, eta besteez arduratzen ez denari bost axola Greziako

kostara iristen ez badira ere.

Hildakoen kopurua goraka zioan heinean   lagunartean gai

honen inguruan hitz egiten hasi ginen. Irtenbideren bat

eman zitekeela pentsatuaz taldetxo bat osatu genuen eta

pentsamendu hau garatzen hasi. Urteetan formatutako ure-

tako sorosleak eta patroi profesionalak gara talde honetan,

euren artean bi oriotar. Boluntario gisa ordu asko sartutako-

ak eta horrelako tragedia bat ikustean bihotzaren deiak isil-

tzen ez dakitenak, erantzun egin behar honi! Salvamento

Maritimo Humanitario izeneko GKEa sortu dugu gure

proiektua formalizatzeko eta abenduaren 1ean sei pertsona-

ko talde bat Greziako Lesbos uhartera abiatuko gara bertan

itsas salbamendu lanak egiteko. Hiru asteko errelebuak egi-

nez denboran ahal den guztia luzatu nahi dugu egonaldia

ahalik eta bizitza gehien salbatzeko. Horretarako boluntario

talde on bat elkartu gara, baina bidaia eta egonaldia garestiak

izanik, ez dakigu zenbat denbora egongo garen han.

Laguntza behar dugu, laguntza behar dute! Gure proiek-

tuaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, bisitatu gure

web horria www.salvamentomaritimohumanitario.org edo

gure facebooka. Bertan diru laguntzak emateko aplikazioa

ere badugu eta ordenagailuarekin abila ez denak banku

transferentzia bat egin dezake 3035 0235 2223 5003 8982

kontura. Mila esker zuen laguntzagatik uretan daudenen

partetik!

Boluntario talde on bat elkartu gara,
baina bidaia eta egonaldia garestiak
izanik, ez dakigu zenbat denbora
egongo garen han. Laguntza behar
dugu, laguntza behar dute! 

Ibai Jauregi

AdARRetAtiK HeldutA
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Mursego Orion eskainitako kontzertuko une batean . @IkErIB

Hezur eta haragi, gordina
eta zaporez betetakoa

Kritika
Mursego
Kontzertua, azaroaren 6an,
Maite Arroitajauregik, Mursegok,
kontzertua eskaini zuen orioko
kultur etxean.

A
ho zabalik, txundituta edojo ta ma. Kultur etxean

bildutako ikusleen aurpegiak horrela definituko

nituzke. Mursego inoiz ikusi, entzun eta probatu

gabe egongo ginen gehienok; hala zirudien,

behinik behin. Berezia zela abisatuta geunden, baina kontxo!

Ez nuen horrelako berezitasunik espero!

Emanaldian zehar lo hartuko nuen beldurrarekin atera

nintzen etxetik; eta, kultur etxetik, aldiz, superestimulatuta,

loa parrandarako gogoz neukala.

Asko ikasteko ikuskizuna iruditu zitzaidan. Musika-kon-

posaketa gordinak ezagutzeko aukera eskaini zigun; erritmo

eta soinu ezberdinen nahasketak egiteko modua plazaratu.

Nahasketa oso pertsonala dela ikasteko parada aparta  izan

zen. Barruan bor-bor daukana botatzen du berak. Hartzaile-

ak bere erara interpretatuko du eta gustatzen zaion ala ez

erabaki.  Gutxitan –edo sekula– egiten dugun ariketa landu

genuen.

Kontzertura joan ezin izan zuen lagun bati esan nion beza-

la, bizitzan behin ikusteko eta entzuteko modukoa da.  Behin,

besterik ez bada hurbil zaitez bere emanaldi batetara.

LOrE BErAsALuzE
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Jendez gainezka zegoen kultur etxean Urdangarinen kontzertuan .

ikusleen eta artistaren 
arteko konplizitatea

Kritika
Mikel  
urdangarin
Kontzertua, kultur etxean kon-
tzertua eman zuen hilaren 20an.

P
artidatik zuzenean, erdi presaka iritsi nintzen au-

rreko ostiralean Mikel Urdangarinek Kultur

Etxean eman zuen kontzertura. Aretora iritsi  eta

espero nuena baino adin aniztasun handiagoa to-

patzeak poztu ninduen. Baita uste nuena baino gazte jende

gehiago inguratzeak ere.

Kontzertua polita izan zen, atsegina. Betiko abesti ezagu-

nez gain abesti berriak ere kantatu zituen Urdangarinek.

Ondo egon zen hori, betiko kanta tipikoetatik ateratzeko, be-

rritasun puntu bat emateko.

Abestien artean azalpentxoak ematen zituen, bakarrizke-

ta txikiekin, kantu bakoitza sortzerakoan inspirazioa eman

ziona edo istoriotxoak kontatzeko. Publikoaren irribarrea

sortzea ere lortu zuen momentu batzuetan, kontatutakoare-

kin.

Kontzertua dinamikoa izan zen, gertukoa, erraza. Publi-

koa gustura zegoela nabaritzen zen, baita abeslaria bera ere.

Atmosfera goxoa sortu zen aretoan –eszenografiak ere la-

gundu zuen, egia esan–, konplizea. Pozik irten ginen, errezi-

tal ederra ikusi genuen sentsazioarekin.

AndEr GArCiA
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Zalgurdiz
donostiatik

D
onostia eta Orio ez daude urruti bata bestetik, eta

bide asko daude tarte hori egiteko: itsasoa, Igel-

doko oinezkoen bidea, trenbidea, errepidea, au-

topista… Halako batean bidegorria ere egingo

omen dute bizikletentzat, Lasarte, Zubieta eta Aginaga ze-

harkatuta, Oriora Motondotik barrena iritsiko dena.

Bideak asko baldin badira, bidaiatzeko moduak are gehia-

go. Oinez egin daiteke, igerian, bizikletan, piraguan, traine-

ruan, trenez, autobusez, motoz, autoan… Gaur egun badira

bide hori, abiadaren abiadaz, autoz hamar minututik behera

egiten dutenak; era berean, badira, patxadaren patxadaz, oi-

nez hiru orduan egiten dutenak ere; eta badira, abiatu bai bai-

na sekula iristen ez direnak ere, bidean betiko geratuta.

Garai batean, ez trenik, ez autobusik eta ez automobilik ez

zen garaian, zalgurdi-zerbitzua zegoen bidaiariak eramate-

ko, Far West-eko diligentziak bezala zaldiek tiratuta. Donos-

tiatik abiatu eta Azpeitira iristen zen. Goizeko zazpietan

abiatuta, Oriora ailegatzeko hiru ordu behar izaten zituen,

Azpeitira zazpi. Donostiatik Igeldora igo, Orioko Bentan go-

sari legea egin, martxan jarri, herrira jaitsi, zubia tente zegoe-

nean errioa haren gainetik pasatu eta bestela ahal zen mo-

duan, Xubaiko aldapa igo, jaitsi, Zarautzen zaldiek atseden

hartu… eta aurrera. Bidaia zen!

Abiadura horrenbeste estimatzen den garaiotan, jende

gaztea mendira ere erlojuaren segundoei begira doanean,

Oroimenaren
kutxa

autobus eta automobileko bidaian haurrek ikusten duten

zera bakarra esku artean darabilten makinatxoa denean,

abiadura handiko trena, abiadura handiko autistak, rallyak

eta mendi lasterketak horren estimatuak diren garaiotan,

ondo dago gogora ekartzea gauzak nola ziren gure arbasoen-

tzat XIX. mendearen bukaeran trena iritsi zen arte.

Bada bertso bat, Errikotxia bertsolariarena omen dena:

Donostiatik Oriyoraino iru orduko bidia

nekatu gabe ailegatzeko atera degu ideia

kotxerua ere tokatu zaigu kunplimenturik gabia.

duro batian etorri zaigu astua eta jabia.

Gero trena etorri zen eta, harekin batera, zalgurdi-zerbi-

tzuaren bukaera hasi. Trena lehen aldiz 1895eko apirilaren

8an iritsi zen Aya-Orio estaziora, 63 minutu behar izan zi-

tuen, eta geltokian festa handia izan zen: jende asko zain, mu-

sika eta itxaferoak. Trenean orduan jendeak elkarrekin hitz

egiteko baliatzen zuen denbora, ez zegoen mobilik. Treneko

horrelako elkarrizketa batean sortu zen ondorengo pasartea:

Jose Artetxe azpeitiarraren Un vasco en la postguerra libu-

ruan ondoko aipamena agertzen da, 54. orrialdean: On Ma-

nuel Zelaia herrikide eta nire Mi viaje diario liburuaren ira-

kurleak bera txikia zen garaiko kontutxo batzuk azaldu dizkit,

Gipuzkoako orduko zalgurdi-zerbitzuaz.

Zalgurdia goizeko zazpietan abiatzen zen Donostiatik Az-

peitira bidean. Garai hartan Orioko zubia artean berreraiki

gabe zegoen, bigarren gerrate karlistan botata. Zubirik ezean,

gurdia, zaldi eta guzti, txalupa batzuen gainean jarritako

oholtzaren gainean kokatzen zuten. Horrela pasatzen zuten

errioaren beste aldera. Zarautza iritsita, plazako Otamendi

ostatuan geratzen zen gurdia, bidaiariek salda hartzeko. Bide-

ari ekin eta gurdia arratsaldeko ordu bietan iristen zen Azpei-

tira. Jarlekurik garestiena zaldien atzealdekoaren parez pare

zegoena zen; handik ondo ikusten eta usaintzen ziren zaldien

sabelusteak.

iñAKi iturAin
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Behar al da ingurumen 
teknikaririk Orioko Udalean?

Ez da politikarien ahotan lehen aldiz

ibilitako gaia. Sarritan eztabaidatu

dute ingurumen teknikari baten beha-

rraz, baina, oraingoan, gaia ahoz aho

ibili ordez mahai gainera eraman nahi

dute. 

10 teknikari udaletxean
Euskara teknikaria, kirol teknikaria,

turismo teknikaria, kultura teknikaria,

ongizate teknikaria, diruzaina, idazka-

ria, aholkulari juridikoa, arkitektoa eta

arkitekto teknikoa; hamar guztira.

Horiek dira momentu honetan uda-

letxean dauden teknikariak. Hautes-

kunde bezperako mahai-inguruan ere

aipatu zuten nola herritarrek, hala poli-

tikari batzuek, ingurumen teknikari

baten beharra.

Ingurumen teknikari bat kontrata-

tzeak 60.000 euro inguruko kostua

izango luke, gizarte asegurua barne.

Dena den, Madrildik datorren arauak

herri bakoitzeko biztanleriaren arabe-

rako teknikari kopurua zehazten du.

ingurumena batzordean lantzen
Orioko Udala sei lan batzordetan bana-

tzen da. Horietako bat Hirigintza, 

Ingurumena eta Gizarte Ongizatearen

batzorde informatzailea da.

Batzordeburua EAJ alderdiko Angel

del Hoyo da. Ordezkoa Aitziber Cam-

pos da, eta taldea osatzen duten gai-

nontzeko kideak Gotzon Igoa, Miriam

Uranga  eta Ana Priede dira.

Ingurumenari dagozkion ondorengo

araudiak dira udal eskumenekoak: ur

zikinak jaso eta arazteko baldintzak 

zehazten dituen Uraren Ziklo Integra-

leko ordenantza, zarata eta bizikidetza

arazoak erregulatzeko Ostalaritza 

ordenantzak, lurzoru hiritarrean eta

hiritartu ezin dena babesteko neurriak

zehazten dituen Orioko Plan Orokorra,

Orioko Agenda 21a eta  Orioko udale-

rriko argi-indar kontsumoa gutxitu eta

argi kutsadura murrizteko plangintza. 

Motondoko argazki panoramikoa . kArkArA

Urte bukaerarako Orioko mapa

akustikoa izatea ere aurreikusten du

Udalak, zarata mapa eta neurri zuzen-

tzaile desberdinen beharra zehaztuko

ditu mapak.

Horrez gain, udal eskumenekoak ez

diren, baina bete beharrekoak diren

beste hainbat araudi daude: hirigintza

eta lurzoru legea,  itsasertzeko legea...

udal eskumeneko arau hausteak
Bereziki bi dira ingurumen esparruan

egiten diren udal eskumeneko arau

hausteak: tabernetako ordutegi eta za-

rata mailak ez dira behar bezala bete-

tzen, eta urbanizatu ezin den lurzoru

ezkutuko jarduerak egiten dira.  Udal

idazkariak espedienteak bukaeraraino

ez emateari egotzi dio arau hauste

hauen errua, araua ez errespetatu

arren, isunak ez baitira jartzen.

Labur esanda, hanka motz ikusten

dute ingurumenaren gaia Udalean eta

arazoari irtenbidea bilatu nahi diote.
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EAJ

Teknikari baten beharra dela eta

Ez dugu ingurumen teknikaririk, ez baikara 10.000 biztanletik

gorako herrira iristen, eta horiek izaten dute. Hori legez arautu

gabe dago, udal bakoitzak bere herriaren ezaugarrien eta be-

harren baitan egituratzen baitu lan taldea. Ingurumen teknikari

baten zereginetako bat zarata, kutsadura eta abarren kontrola

da baita zaborren kudeaketa bera ere. Orion kutsadura sortzen

duen jarduera handirik ez dago, jardueren tramitazio eta kon-

trola aparejadoreak egiten du. Mankomunitateak Ingurumen

teknikaria du eta horrek aholkularitza lana burutzen du beha-

rrezkoa denean. Gaikako zabor bilketa ere kudeatzen du eta

errefusaren zabor bilketa bateratzea lantzen ari da. Babestuta

dauden eremuen aholkularitza ematen dute dagozkien inguru-

men eskumenen baitan, bai Aldundiak, bai Eusko Jaurlaritzak.

Hala dagokionean, haien teknikariek, txosten lotesleak egin be-

har izaten dituzte. Hau guztia kontuan izanik, Ingurumen Tek-

nikari baten beharrik Ez dagoela pentsatzen dugu.

Orain

Ingurumena, gure gurea

Ordenagailua, kotxea, kirola, industrialdea eta, non geratzen da

ingurumena? Askotan ikusezina eta batzuetan ezinikusiarena

egiten dioguna. Baina hor dago eta hor gaude gu berarekin.

Gorputz atalekin gertatzen den bezala, falta dugunean –airea,

ura, hondarra...– konturatzen gara zein garrantzitsua eta 

beharrezkoa den. 

Ingurumenari buruz arduratu behar dela baten bat udaletxe-

an? BAI. Ingurumen teknikari lanpostua sortu behar dela? EZ.

5.000 biztanletik 7.000ra duten hamaika udaletxe daude Gi-

puzkoan –Aretxabaleta, Astigarraga, Deba, Lazkao, Lezo, Mutri-

ku, Orio, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona–. Guztiok guztira

103,6 teknikari dute, bataz bestekoa 9,4. Orioko udaletxeak 13

ditu. 2002an udaletxeko giza baliabideen arrazionalizaziorako

egitaraua burutu zen, langileen lanak eta funtzioak definituz.

Hamahiru urte pasata eta 1.000 biztanle gehiagorekin horreta-

ra jo beharko genuke.

PSE-EE

Ingurumen teknikari baten beharra

Zergatik behar du Oriok ingurumen teknikari bat? Hona hemen

arrazoi sendoak,garrantzitsuak:

- Kudeatu beharreko ingurumen gaiak asko eta garrantzitsuak

direlako, eta horretarako beharrezkoa da profesional bat. 

- Ingurumen arloan ezagutza duen teknikariak lana egokiago

egingo duelako. Egun beste arloetako teknikariek lantzen di-

tuzte ingurumen gaiak, baina Orio erdi mailako herria izaki, tek-

nikari bakarrak bi alorreko gaiak bideratzea zaila da.

- Kontserbazio Bereziko Gune bat dugulako. Gune honen kude-

aketa Udalari ez badagokio ere, espazio hori dagozkion helbu-

ruak betetzen direla zaintzea bai dagokio Udalari. Motondora-

ko Aranzadik egindako plana garatzea da lehentasuna.

- Hondakinen kudeaketa herrian puri-purian dagoen gaia dela-

ko eta badelako garaia gai horri ganoraz heltzeko.

- Plan Orokorra idaztera doan herri batean ingurumen irizpide-

ak betetzen direla bermatu behar delako.

EH Bildu

Eskertuko dugu

2011-2015 legealdian ingurumen gaiek behar duten trataera

izan dute. Topagune Berdea eta Hondakinen Mahaia sortu ge-

nituen eta handik ateratako proposamenak dira kultur etxe

aurrea ezinduentzat eta Ikastola eremua oinezkoentzat egoki-

tzea, baita asteburuetan Goiko Kalen eta plazan oinezkoei le-

hentasuna ematea ere. Baliabideak handituta gehiago

birziklatu dugu, baina ez %65a. Auskalo nola gauden, ehune-

koaren kartela preso baitauka alkateak. Organikoa bereizita

auzo konposta egiten dute 50 bat herritarrek 4 guneetan. Mo-

tondo hezegunea berreskuratzeko dirua lortu arren Aranza-

dik egindako plana garatzeke dago, mahaigainera etorriko ez

diren diru itzulketen zain. Hondartzen egoera hobetu daiteke.

Plan Orokorra diseinatzen ari gara orain eta guk ingurumena

errespetatuko duen plana defendatuko dugu, ez gara adreilu-

zaleak. Gai pila martxan eta ingurumen gaietan trebatutako

teknikaririk ez. Denok eskertuko dugu etorkizunean.
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iKASleAK idAzle 

G
u 5. eta 6. mailako ikasle-
ak gara eta gure gelako
zeregin asko ditu esko-

lan. Adibidez: konpostajea, pa-
perontzia hustu, loreak urezta-
tu, asanbladak prestatu, jolas-
garaietako egutegia egin,
komunak konpondu… 

Konpostajean eskolako kon-
postara organikoa eramaten
dugu, bertan elikagaiak bota eta
nahastu egiten ditugu. Zisare
izeneko programa batean har-
tzen dugu parte, berek konpos-
tako tenperatura, hezetasuna
eta PHa neurtzeko baliabideak
eskaini dizkigute. Paperontzia
hustu ere egin behar izaten
dugu, gela bakoitzeko paperon-
tziak bildu eta eskolako pape-
rontzi handira botatzen ditugu.

Loreak ureztatu behar dira
ostiralero, gure gelako loreak
eta beheko pasabidekoak urez-
tatzen ditu tokatzen zaion 
bikoteak. Hilero asanbladak
egiten ditugu, bertan eskolako
erabakiak hartzen ditugu eta
arazoak konpondu. LHko 
ikasle guztiak hartzen dugu
parte.

Asteazkenetan baloirik 
gabeko eguna izaten da gure 
eskolan, eta guk antolatzen
dugu. Asteazkenero hiru jolas
aukeratzen ditugu eta eskola
aurrea, futbol-zelaia eta 
frontoia erabiltzen ditugu 
jolasteko.

Komunak konpontzea ere 
tokatzen zaigu, eskuak sekatze-
ko paperak komunak ataska-
tzen ditu eta papera lurretik 
zehar egoten da. 5. eta 6. maila-
ko ikasleok arduratu behar 
izaten gara ardura hauetaz eta
egia esan ondo pasatzen dugu
ardurak egiten, klaseak galtzen
ditugulako.

Gure gela

zARAGuetA HeRRi eSKOlA

Zuku
goxoak benetan!

Ostiralean ingeleseko klasean ederki

pasatu genuen fruit smoothieak egiten.

Irakasleak fruta eta zuku-makina 

ekarri zituen, bi taldetan banatu ginen

eta fruta zuku goxo-goxoak prestatu

genituen. Barre ere egin genituen; bati 

sagarra mozten ari zela, airean atera 

zitzaion; besteari  mangoa zuritzen

buru belarri zebilela, labana okertu 

zitzaion…A zer nolako sukaldariak!

Hemendik aurrera etxean prestatu 

beharko ditugu, osasuntsuak baitira.

ORiOKO HeRRi iKAStOlA

DBHrako
sarrera

LHrekin alderatuta desberdina da. Az-

terketa gehiago dago eta ikasteko mo-

dua desberdina da. Ikasgai gehiago

daude eta irakasle kopurua ere asko al-

datu da. Lanaldi jarraia dugu, baita az-

terketa astea ere. Gela ezberdin gehia-

go dago: estudio gela, liburutegia, labo-

rategia… LHn bakoitzak bere gela zuen

eta ikasgai guztiak han egiten genituen

soinketa izan ezik. Lehenengo egunak

arraro samarrak izan ziren, baina jada-

nik ohitu gara. Hala ere, gustura gaude.

lARdizAbAl HeRRi eSKOlA

Irteera
Lizarrara!

Urriaren 22an eta 23an Lizarrara joan 

ginen 4., 5. eta 6.mailakoak lo egitera.

Autobusean Urbasara joan ginen, han

orientazio proba bat egin genuen. 

Jarraian autobusean  sartu eta Lizarra-

ko kanpinera joan ginen. Iritsi ginene-

an berehala bazkaldu eta jolastera joan

ginen. Arratsalde osoa jolasean pasa

ondoren 20:30ak aldera afaldu egin 

genuen. Afaldu ondoren,  22:00rak 

aldera diskoteka egin genuen.

Ainhize, June eta Suhar
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Gizartea

Parisko atentatuak gaitzesteko

elkarretaratze isila egin zen Orion

Azaroaren 16an bost minutuko elkarretaratzea deitu

zuen Udalak.izan ere, Orioko Udalak bete-betean

gaitzesten ditu Parisen ostiralean izandako atentatu

izugarriak eta une latz honetan, besarkada solidario-

ena eta hurbiltasun-sentipen sakonena bidali nahi

die Parisko hiriari eta Frantziako herri osoari.

Gizartea

La Caixak 2.000 euroko laguntza 

eman dio Aiako Hitzez Elkarteari

Espainiar estatuan 500 milioi bideratzen dituzte

proiektuetara. Kantitate horretatik, 2.000 euro 

bideratu dira Hitzez Elkartera. Laguntza horrek 

elkartearen lana aitortzeaz gain, emakume baserri-

tarren alde lanean jarraitzeko babesa ematen die.

Esker ona adierazi dute Hitzez elkarteko kideek La

Caixari. Batetik, ekarpen ekonomikoagatik; eta, 

bestetik, Aitor Hoyosek proiektuarekiko adierazi

duen interesagatik eta izan duen jarreragatik.

Gizartea

Indarkeria matxistari ez esateko 

bildu dira oriotarrak herriko plazan

Azaroaren 25a emakumeenganako indarkeriaren

aurkako nazioarteko eguna zela eta, bi ekimen

antolatu zituen Galtzarri elkarteak. Hasteko, 

indarkeria matxistari ez! lelopean, elkarretaratzea

egin zuten plazan. Horren ondoren Martxan doku-

mentala proiektatuko zuten Salatxo aretoan. Filmak

mundu osoko emakumeek jasaten duten indarkeria

matxisten inguruko hausnarketa egiten du.

Kultura
Berriz ere bazterrak
harrotzeko prest

Larunbat honetan Gure Bazterrak Festibala izango da, bigarrenez,

Orion. Antolatzaileek ez dute gogo faltarik eta egun handiaren 

esperoan lanpetuta dauden arren.  Iazkoak harrera ona izateak

eragina izan du aurten bigarren alea egiterakoan, baina, hasiera- 

hasieratik zuten asmoa Gure Bazterrak festibala urteroko zita 

izateko eta kontzertuetara joateko ohitura sortzeko Orion. Beren

hasierako kartel edo asmoa %70ean bete da. Aldaketak egin behar

izan dituzte, baina amaierako emaitzarekin gustura daude. Kartel

anitza osatu dute, estilo ezberdineko bost euskal talde elkartuta. 

@ karkara.eus/orio/1448027110491

HASi txiOKA

Festak iristear dira!
Txiokatu #SN15 traola
erabilita!
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Politika
Amaitzear daude frontoiko 
eta auzo elkarteko lanak

Elkano auzoko frontoia amaitzeko 7. kreditu aldaketa onartu

zuten Aiako azken udalbatzarrean, aho batez. 49.000 euro 

bideratuko dira aiar auzoko frontoia eta lokala amaitzeko.  

Elkano Kultur Elkarteari frontoi ondoko lokala kontzesio admi-

nistratibo bidez ematea erabaki zuten. Kontzesio hori 30 

urtekoa izango da eta auzo elkarteak urtean 1.000 euro 

ordainduko dizkio udalari urtean. Mantenua, argindarra eta

garbiketa gastuak elkartearen esku geratuko dira.

@ karkara.eus/aia/1447322645790

Gizartea
Zortzi hilabeteko espetxe 
zigorra Igeldoko arduradunari 

Orain gutxi, Igeldoko zentroko arduradunari animaliei tratu

txarrak ematea leporatu diote eta fiskalak urte bateko kartzela

zigorra eta hiru urteko gaitasungabetzea eskatu du. Eta azaroa-

ren 9an, Donostiako epaitegian  akordioa adostu zuten fiskalak,

akusazio partikularrak eta defentsak. Hiru urteko inhabilitazioa

ezarri diote eta 900 euroko kalte-ordaina eman beharko dio

txakur baten jabeari. Hasieran urte beteko espetxe zigorra 

eskatzen zuen fiskalak;  azkenean, zortzi hilabete izango dira.

@ karkara.eus/orio/1446802250624

Ortzaikako San
Martin jaietako
argazki bilduma

Santa Zezilia 
ospatzeko, kalejira
eta kontzertua

Memoriaren 
Egunean, ez 
daudenez oroitzen

@ karkara.eus/orio

/1447161859834

@ karkara.eus/orio/

1447866336256

@ karkara.eus/orio/

1447670958898
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ABENDUA:

1ean, G. Artiñano

2an, Iriarte

3an, Zulaika

4an, Azaldegi

5 eta 6, Larrañaga

7an, Lasa

8an, Mutiozabal

9an, Lasa

10ean, Mutiozabal

11n, Lasa

12 eta 13, Iriarte

14an, Azaldegi

15ean, Zulaika

16 eta 17, Lasa

18an, Mutiozabal

19 eta 20, Etxeberria

21etik 23ra, Lasa

24 eta 25, Larrañaga

26 eta 27, G. Artiñano

28an, Azaldegi

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 07:55 eta 20:28 01:34 eta 14:10

02 08:48 eta 21:27 02:25 eta 15:05

03 09:50 eta 22:35 03:23 eta 16:07

04 10:59 eta 23:45 04:29 eta 17:14

05 12:08 eta _____ 05:39 eta 18:17

06 00:47 eta 13:06 06:41 eta 19:10

07 01:37 eta 13:54 07:34 eta 19:56

08 02:19 eta 14:36 08:18 eta 20:36

09 02:57 eta 15:14 08:58 eta 21:14

10 03:33 eta 15:50 09:36 eta 21:51

11 04:08 eta 16:26 10:13 eta 22:27

12 04:43 eta 17:02 10:50 eta 23:03

13 05:18 eta 17:39 11:28 eta 23:41

14 05:56 eta 18:19 12:08 eta _____

15 06:37 eta 19:02 00:22 eta 12:51

16 07:22 eta 19:51 01:06 eta 13:39

17 08:13 eta 20:48 01:55 eta 14:34

18 09:14 eta 21:55 02:53 eta 15:36

19 10:25 eta 23:10 04:00 eta 16:45

20 11:14 eta _____ 05:13 eta 17:55

21 00:23 eta 12:52 06:25 eta 19:01

22 01:28 eta 13:55 07:30 eta 19:59

23 02:24 eta 14:50 08:28 eta 20:51

24 03:14 eta 15:39 09:19 eta 21:39

25 04:01 eta 16:25 10:06 eta 22:23

26 04:44 eta 17:08 10:51 eta 23:05

27 05:26 eta 17:50 11:33 eta 23:46

28 06:06 eta 18:30 12:15 eta _____

29 06:46 eta 19:10 00:26 eta 12:56

30 07:26 eta 19:52 01:07 eta 13:38

31 08:09 eta 20:37 01:50 eta 14:23

itSASOAzAiNtzAKO bOtiKAKAGeNdA

Orio
Azaroaren 27an, Gure Bazterrak

ekitaldia, 13:00etan Tragoxkan,

14:00etan Salatxon, 18:00etan Kala-

karin eta 19:30ean Orioko Karela ki-

roldegian. Abenduaren 3an, literatur

lehiaketako sari banaketa, 19:00etan,

udal batzar aretoan.

Abenduaren 11n, Independentzia hel-

buru, zein da bidea? mahai-ingurua Vila-

franca del Penedeseko alderdi politiko-

etako ordezkariekin,  18:30ean Salatxo

aretoan. Sarrera doan, borondatea es-

katuko da. Ondoren, luntxa Galtzarri el-

kartean 5 euroren truke.

Abenduaren 18an,  Herribil dantza 

taldearen emanaldia Harribil  Dantza

Taldearen eskutik, 22:00etan, Karela

Kiroldegian.

Abenduaren 20an, Jostailuak truka-

tzeko eguna Herrio Natur Taldearen 

eskutik, 10:30tatik 15:00etara, herriko-

plazan.

Aia
Azaroaren 29a, Gure Itsas Paisaiaren 

hitzaldi ibiltaria, 11:00etan, Ubegun

industriagunetik abiatuta.
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