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aurten? � Uztarria
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egin zaitez bazkide Uztarrian

1.157bazkide
gara dagoeneko Uztarrian;

eskerrik asko denei.

Herri aldizkariaz gain, Uztarriaren produktuak ere
eskuratuko dituzu. Uztarria Komunikazio Taldeak orain arte 

12 liburu (behekoak), CD 1 (ondokoa) eta liburuxka biografikoak

atera ditu. Bazkideak baino ez ditu jasotzen, urteko kuota barruan.

� 943 15 03 58

30euro dira urtean.
106.400 euroko aurrekontua

du Uztarriak 2009. urterako.

Liburuxka biografikoak (orain artekoak). Julian Bereziartua, Leo Etxeberria, Valentina Agirre, Santi Lazkano,  Amaia Garmendia, Enkarna Arregi .
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AITOR UNANUE - ROMAN AZKUE
Ikasberriko lehendakaria eta 2011ko Kilometroetako koordinatzailea

Une honetan lanean
600 bolondres ari dira”
Egun handia arrimatzen, azken txanpan sartu dira
kilometroen antolatzaileak. Aurrerantzean, “indarrak
egunera begira metatuko” dituzte. �� Ainitze Agirrezabala

A zpeitian kilo-
metroen festa hirugarrenez ospa-
tuko da urrian. 1979 eta 2000. ur-
teetan garbitasun taldean eta tra-
fikoa zaintzen aritu ziren Unanue
eta Azkue. Aurtengoan, eurak
dira antolakuntza-taldearen gida-
ri. 
Kilometroak urrian izango
da, baina aurretik ekitaldi
ugari ari zarete egiten. Zer-
nola ari zarete antolatzen? 
Hamabi lan-taldetan antolatu
gara: ikuskizun taldea, ekonomia,
komunikazioa, garbitasuna, zir-
kuitua, trafikoa, protokoloa, sal-
menta, osasuna, giza baliabide
taldea... Talde guztiak daude mar-
txan, koordinatuta; batzuk –eki-
taldietakoak, salmentakoak, ko-
munikazioa eta ekonomiakoak–

“
urtean zehar egiten ari diren eki-
taldiak antolatzen, eta beste ba-
tzuk, berriz, kilometro egunera
begira ari dira lanean.
Nola moldatu zarete lanera-
ko jendea lortzeko?
Ikastolan deialdia egiteaz gain, ki-
lometroen aurkezpen eguna eta
gerora egin diren ekitaldiak apro-
betxatu ditugu deialdiak egiteko.
Lan-poltsa ederra osatu dugu,
600 bolondres inguru ari dira la-
nean. Herrian eta bailaran beste
deialdi bat egitea aurreikusten
dugu, kilometroak egunerako
1.500-2.000 lagun inguru behar-
ko baititugu. Hori lotu behar dugu
orain.   
Zer-nolako harrera ari dira
izaten antolatzen ari zare-
ten ekitaldi desberdinak? 

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Aitor Unanue. 1970eko
urriak 6an jaio zen, Azpeitian.
� � �Roman Azkue. 1959ko
azaroak 28an jaio zen, Azpeitian.

taldia antolatu dugu. Lagun Onak
M.B.rekin elkarlanean, berriz,
mendi ibilaldi neurtua antolatu
dugu, hilaren 12rako. Uztailerako
bi antzerki saio antolatu ditugu,
Benito Lertxundiren emanaldia,
bertso saio bat eta Reala-Lagun
Onak partida. Arnas pixka bat
hartzeko abuztuan lasaiago ibili-
ko gara. Eskerrak eman nahi diz-
kiegu herriko eragile desberdinei,
antolatzen dituzten ekitaldietan
kilometroen presentzia izateko
aukera emateagatik.
Kilometrotako arropa ere
atera duzue. Zer moduz sal-
mentak? 
Gaurko eskaintza ez da muga-
tzen garai bateko kilometroetan
ateratzen ziren bi nikietara. Arro-
pa aukera zabala eskaintzen

Oro har gustura gaude, balorazio
positiboa egiten dugu. Iazko aza-
roaren 26an aurkezpen ekitaldia
egin genuenean Izarraitz frontoia
bete egin zen; Pirritx eta Porro-
txen bi emanaldietan eta euskal
inauterien ekitaldian ere gauza
bera. Hiru mahai-inguru ere anto-
latu ditugu, kalitatekoak, eta jen-
dearen gustukoak izan dira, ha-
rrera ona izan baitute. Arte era-
kusketa bat eta bakarrizketak ere
antolatu ditugu. 
Aurrera begira zer ekitaldi
ari zarete prestatzen? 
Ekainaren 3an Almintza sega el-
kartearekin elkarlanean sega eki-
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lortzea dugu xede. Aurten haur
ikastola proiektua bultzatzeko bi-
deratu nahi ditugu kilometroak.
Ikastolaren gaurko eraikinean ez
zen aurreikusi haur ikastolarik,
eta epe motzera ez dugu nahikoa
leku izango bertan. Proiektu ai-
tzindaria da, eta ikastolara dato-
rren haurrari egokitu nahi zaio es-
pazio berri hau, egokitzapena es-

pazioari aplikatuz. Bestalde, Ikas-
tolako hezkuntza komunitatea al-
datuz doa, eta auzolana oinarri
duen ikastolarentzat oso garran-
tzitsua da hori guztia dinamiza-
tzea. Kilometroak aktibazio arra-
zoi dira ikastolarentzat. Osatzen
dugun hezkuntza komunitatea
abian jarri nahi da. Ikasle, irakas-
le, guraso, langile, ikasle ohi, gu-
raso ohi eta laguntzaileak ikasto-
lari begira elkarlanean, koopera-
zioa indartuz. Azkenik, Ikastolak
bailarako hezkuntza zerbitzu gisa
dituen zenbait ezaugarri plazara-
tzea nahi dugu. Besteak beste,
Ikastolaren titulartasunari dago-
kionez duen izaera kooperatiboa,
eta Euskal Herriko Ikastolen El-
kartean duen partaidetza. Baila-
ran bi ezaugarri hauek dituen hez-
kuntza zerbitzu bakarra izanik,
Urola bailara osora zabaldu nahi
da Kilometroak 2011.�

Ikastolaren

finantzaziorako

etekinik handiena

lortzea dugu xede”
“

Bi nobedade

ditugu: tonbola

ibiltaria eta

klikmetroa”
“

dugu. Denda ere oso puntu
onean dugu eta oso gustura
gaude jasotzen ari garen erantzu-
narekin. Eta, inoiz inon gertatu
eta ikusi ez dena, guraso talde
bat prest dago urte osoan, goiz
eta arratsalde, denda irekitzeko.
Orain arte arratsaldetan bakarrik
egon da zabal ik.  Bost talde
daude, talde bakoitzean lau
lagun, eta astebeteko txandak
egiten dituzte. Dendaz gain, aste-
bururo bost-sei irteera egiten di-
tugu Gipuzkoako leku desberdi-
netara, arropa eta kotxea zozka-
tzeko boletoak saltzen. Iraila bi-
tartean, egitarau bat dugu egin-
da, eta ikastolako guraso denak
antolatzen gara bakoitza zer egu-
netan nora joan.
Kilometroak 2011n zer berri-
kuntzan aitatuko zenituz-
kete? 
Aurtengo kilometroetarako bi no-
bedade ditugu: ekainetik aurrera
festa guztietan herriz herri ibiliko
den tonbola ibiltaria eta ‘klikme-
troa’. 1979ko kilometroetan hain-
bat pertsona ezagunek –adibi-
dez, Aita Barandiaran– babeslea
bilatzen zuten, eta egiten zuten ki-
lometroko hainbeste diru ordain-
tzen zieten. Ekarpen hori ikastola-
rentzat izaten zen, eta jendeak
igoal ematen zizkion zirkuituari
hamar buelta, egun guztia ibili eta
ibi l i .  Gaur egun hori  galduta
dago. Orain jendeak sarreran bo-
rondatea botatzen du. Aurtengo-
rako, teknologia berriak medio,
zirkuitu birtual bat osatu nahi
dugu, eta  metroak erosiko dituz-
ten babesleak bilatu. Norbanako-
ek mezuak bidaliko lituzkete Inter-
netez edo mugikorrez eta enpre-
sak norbanako horien babesle
izatea da gure asmoa. Zirkuituak
6.000 metro ditu, eta 12.000 la-
gunek mezua bidalita, 12.000
metro horiek babestuko dituen
babeslea lortzea dugu xede.   
Nola eragiten du eguneroko-
tasunean kilometroak anto-
latzen aritzeak?
Pentsa noiz hartu genuen guk le-
kukoa, azaroan, eta egia esan ne-
katzeko lain denbora pasatu da.

Frente asko ditugu: arropa eta
ardo salmenta, kotxearen zozke-
ta, tabernetan saskien porrak,
umeentzako hartzak euskarazko
ipuinekin... Garai batean egun
bakar bateko festa zena, gaur
egun pentsaezina da egunera ba-
karrik mugatzea, urte osoan anto-
latu behar dira ekitaldiak, eta
luzea egiten da. Nolanahi ere, ki-
lometroak antolatzeko bi koordi-
natzaile daude horretara, Ikasbe-
rri ikastolatik Roman Azkue eta
Ikastolen Elkartetik Igor Elorza.
Lehen, Kilometroen antolaketa
ikastolak hartzen zuen bere gain,
eta orain  Ikastolen Elkarteak eta
ikastolak elkarlanean dihardute.
Zein da Kilometroak 2011ren
helburu nagusia? 
Kilometroek sortzez helburu eko-
nomikoa dute, eta ikastolaren fi-
nantzazioan lagunduko duen
ahalik eta diru etekinik handiena

Aitor Unanue Ikasberriko lehendakaria  eta Roman Azkue 2011ko Kilometroetako koordinatzailea, Ikasberrin.
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A ldaketaren olatu berriak
ia denok murgildu gaituen honetan gure he-
rriko kaleetan gero eta gehiago ikusten ditu-
gun talde baten inguruan hausnarketa egite-
ko garaia iritsi dela uste dut. Asko eta askok
beren sorterrian nahiko lituzkete baina be-
raiek ere gure herriko paisaian agertu dira,
nagusiki azken hamarkada honetan. Etorki-
nak dira, Hegoameriketatik eta Afrika iparral-
detik etorriak gehienak. Egoera honek gure
gizarteko txoko guztietan izan du eragina
baina oraingo honetan gure eskoletako gele-
tan adingabeekin gertatzen denari buruz
hausnartu nahi nuke.

Hezkuntzaren oinarri eta helburu nagusie-
netako bat etorkizuneko herritarrak osatzea
da. Elkarbizitzarako eremu bihurtzen dira
gure herriko eskoletako txokoak. Betiko ira-
kasgaiez gain badago bere egunean izuga-
rrizko iskanbila sortu zuen bat: hiritartasune-
rako hezkuntza. Beste batzuetan aipatu
dudan bezala, hiritar izatea ez da gauza erra-
za eta beharrezkoa da bere jarduera aktiboak
eskatzen dituen ardura, eskubide eta bete-
beharrak ezagutzea. Baina etorkin adingabe-
en kasuan presioa bikoitza da. Hiritar izan
behar dute bere sorterriarekin zerikusi gutxi
duen leku batean, bere gurasoei arrotz egi-
ten zaizkien kodigo kulturalez osaturiko ingu-
rune batean. Azkeneko ikerketen arabera
gainera, etorkin adingabeek beren inguruko-
ei ez huts egiteko zama eta presioa dute. Be-
raiek dira familiaren etorkizuna hobetzera
deituak, eta ezin dute huts egin bere beteki-
zun horretan. Hori da behintzat familien alde-
tik jasotzen dutena.

Baina prest al dago gure hezkuntza siste-
ma etorkin adingabe hauei gizarteratzen la-
guntzeko? Zalantza handiak ditut horrela iza-
teak. Badaude gainera datu esanguratsuak
gaur egungo errealitatea nolakoa den ezagu-
tzen laguntzen digutenak. Gipuzkoan bertan
10 ikastetxetan ikasle etorkinak ikaslegoaren
%25 baino gehiago dira. Beraien %80 ikas-

Hiritar izateko hezkuntza

� � �Gipuzkoan bertan 10
ikastetxetan ikasle
etorkinak ikaslegoaren %25
baino gehiago dira

� � � � � � � � � � � � � � � �markel mendizabal� � �

tetetxe publikoetan ikasten du. Gainera,
etorkinen artean %30ak ez ditu oinarrizko
ikasketak amaitzen. Azken datua eta esangu-
ratsua, soilik %32,6 egiten ditu Batxilergoko
ikasketak, Espainiako %83,6arekin alderatu-
ta. Honek garbi erakusten digu etorkinen ka-
suan helburu nagusia oinarrizko ikasketak
egin eta lanean hastea dela bere familiaren-
tzako diru iturri bat gehiago izateko. 

Gizarteratzea posible da?
Zalantzarik gabe etorkinen gizarteratzea
denon erantzunkizuna da, lortu ezkero de-
nontzat aberasgarri izango den gauza bat.
Helburu nagusia guetho izenekoak ez sor-
tzea litzateke, etorkinen eta ez etorkinen bi
mundu paralelo sortu gabe. Ez da erraza eta
denen aldetik eskuzabaltasuna eskatzen du.
Erakunde publikoek ere ardura handia dute
gizarteratze hau sustatzen eta kudeatzen.
Beraiek dira gizarteko elkarbizitza hobetzeko
ardura izan behar duten lehenak. Ea egia
den hiritartasunerako hezkuntza ezezik hi-
ritartasunerako gizartea sortzen dugun.

Denon erronka eta ardura da, denok
bultzatu behar dugun
zerbait: gizarte kultu-
ranitza, malgua, inte-
gratzailea eta eskuza-
bala.�





Badira toki ederrak Euskal
Herrian urte garai honetan bisitatzeko oso
aproposak. Bertan ikusiko duzu kolore ber-
dea bazter guztietan lehertu beharrean, pil-
pilean. Baztan inguruak eta Iparraldeaz ari
natzaizue.

Azken asteotan inguru haietan ibili naiz
egun pasak eginaz. Batzutan neskalaguna-
rekin, lagunen batekin, familiarekin eta neure
kasa kotxea hartuta. Anizko pagadi eta hariz-
tiak, Izpegiko bistak eta kamino ondoko
zuhaitzak,  Baigorri, Donibane Garazi, Haz-
parne, Itsasu. Gizakia eta bere eraikuntzak
inguruarekin eta naturarekin guztiz bat egi-
nik, hango herrixkak baserri txuri-txuriekin,
errekatxoak harrizko zubitxoekin, txoritxoak
hegaka eta kantuan nonahi, behiak zelaian
etzanda lasai bazka gozoan. Bakea, sose-
gua.

Herri txikietako hilerriak ere politak dira
ikusteko.  Harrizko estela ugari ikusten dira,
ehunka urtetakoak asko, hilotzen abizen edo
familia izenak tallatuta eta marrazki geometri-
ko xumeekin dekoratuta.

Lasai ibiltzeko moduko parajeak beraz. Ez
ordea alergia izanez gero. Ezin paisaiaz go-
zatu gorputzean nekea alde batetik, begi eta
sudurzuloetako azkurea,  doministikuka libra-
tu ezinean, amorrazioan, eta azkenean medi-
kuarengana joan behar erremedio bila.

Alergia, ala nostalgia okerrago?
Azpeitia inguruan larreak gero eta urriagoak
dira, eta Gipuzkoa aldean kaminoak eta es-
tresa gero eta ugariago. Egia da Azpeitian
ere badirela hainbat txoko eder lasai ibiltzeko
eta deskonektatzeko, baina hango lasaitasu-
nak badirudi beste kutsu bat duela.

Batzuk diote Iparraldea aspergarria irudi-
tzen zaiela, hura Frantzia dela eta ez direla
ateratzen kalera, martxa gutxi dagoela eta
txispa falta dela. Baliteke. Baina niri, oroko-
rrean, halako nostalgia puntu bat ere sortzen
dit, bai paisaiak baita jendeak ere.

Parajeak eta alergiak

� � �Zaharretatik gazteetarako
jauzi horrek pena eman
zidan, hizkuntza baten
amaiera hain gertu ikusteak 

� � � � � � � � � � � � � � � �iosu salegi� � �

Are eta gehiago,  bertako jende adinduak
ere sortu izan dit tristura puntu hori. Adibidez,
sartu nintzen Hazparneko taberna batean.
Aurrean nituen laurogehibat urteko hiru
gizon eta emakumea, baserritarrak, beren
edariak eskuan, binaka, aurrez-aurre aulkie-
tan eserita bertako euskara goxoan ari ziren
solasean. Tabernako beste guztiak gazteak
ziren, mutil eta neska, gehienak nerabeak,
eta denak frantsesez ari ziren. 

Pena eman zidan, zaharretatik gazteetara-
ko jauzi horrek, hizkuntza baten amaiera hain
gertu ikusteak.

Ez dut errudun bila hasi nahi, gaur behin-
tzat, neure buruarekin nahiko lan dudalako,
eta  gehiago udaberrian. Jabetzen naiz egun
batzuetan hara joan eta hemengo parame-
troekin hangoa joera neurtzeak ez didala
balio. Lehenengo lerroan egotea tokatu zi-
tzaien, eta guk momentuz erreserbakoak iza-
ten jarraitzen dugu, estrategikoki leku pribile-
jiatuan jaio ginelako, ondo babesean.

Alergiarik ez duzutenok jakin
ezazute enbidia
ematen didazuela

urte garai honetan. 
Ondo pasa Uda-

berria.�
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� � �“Otarre txukunak
egiteko, egur ona
edukitzea
oinarrizkoa da.
Garrantzitsuena,
ordea, gustura
jardutea da”
IÑAKI
AGIRREZABALA
saskigilea

� � �“Egiaren eta
ongiaren jabe dela
dioena, huraxe ari
da erlatibismoa
gehien 
bultzatzen”

� � �“Elkarrizketaren
eta etengabeko
bilaketa
partekatuaren
gunea izan behar
luke Elizak”
JOXE ARREGI
frantziskotar ohia

Iñaki Agirrezabala.

� � �HIZKUNTZ ESKUBIDEAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

GORA. Euskara bizi-bizi.
Euskara Patronatoak merkatariei zuzendutako euskara zerbitzua eskaintzen du
doan, eta horren berri ederki asko daki saltoki honen jabeak. � Uztarria

BEHERA. Kamisetak, jertseak, txaketak eta euskara salgai-.
Kamisetak eta jertseak ez ezik, euskara bera ere salgai jarri du dendari hone.
Euskararen normalizazioa lortzeko bidean atzerapauso nabarmena.  � Uztarria�

�
�
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Minimalista izan nahi eta barroko nai-
zenaren ustea izaten dut sarri. Sinpletasuna
bide izan gura eta etengabe borobila biribil-
tzen nabilenaren susmoa. Bizi egin nahi eta
iraun besterik ez. 

Oso hotza naizela diote. Sentimenduen
aurrean arrazoiari ematen diodala arrazoi. Nik
neuk nitaz dudan ustea eta gertukoek nitaz
uste dutenaren artean, ia beti, tarte handia
egon ohi da. Gertukoek ni edo nik neuk, nork
ezagutzen ote du hobeto nire burua? Beldur
naiz beraiek ez duten izango arrazoi.

Xinplea
� � � � � � � � � � � � � � � �txetxu urbieta� � �

� � �IKUSTEKOA!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�ANEXOA, BELAR TXARRAK JANDA.
Ondo dago kirol-ekipamendu berriak proposatzea, baina lehendik daudenei eustea ere ez legoke batere gaizki. Garmendipeko
anexoa deritzona hartxintxarrezkoa zen bere garaian; orain, berriz, belar txarrek jan dute. Alferrik galduta eta ezertarako ez dela
gelditu da. Ez al litzateke posible probetxuren bat ateratzea? �� Ainitze Agirrezabala�

Gertukoak igortzen dudanaren epaia ema-
tera mugatzen dira. Nik, aldiz, arazoak izaten
ditut, izan nahi dudana eta egiten ari naizena
bereizteko. Ez da erraza, niretzat ez behin-
tzat, kazkezur barruko sumendian bueltaka
dabilena eguneroko bizitza arruntera plazara-
tzea.

Eta honaino norbait iritsi bada (badu meri-
tua) honuzkero galdetuko zuen, orainarteko
jardun lehorrarekin zer demontre adierazi
nahi dudan.

Ba, era sinple eta minimalistikoan esanda,

uste ez banuen ere, Realarekin gehiegi sufri-
tzen dudala. Horrela ez dago bizitzerik. Auke-
ratu beharrean nago, txaketero izan eta bizi
ala Reala bihotzean izan eta iraun. 

Mutil koskorra nintzela bibotedunek eman
zidatena oraingo emaitza okerrek ez didate
kenduko. Beraz, iraun ala bizi, egunak argi-
tzen jarraitzen duen bitartean, Realzalea 
izango naiz.  Are gehiago, gure Mikel 
Aranburu hor izanda. Ez da zurikeria, egia bo-
robila, handiye haiz Mikel. Xinplea eta mini-
malista.�
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� � �MAIATZEKO ARGAZKIEN OINAK. HIL HONETAN...� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

BIZI-BIZI. Auzo potentea bilakatu zaigu Sanjuandegi
eta festak antolatzen dituztenek musutruk lan ikaragarria
egiten dute. Asteburu honetan izango dira ekitaldi gehie-
nak, baina jadanik barrakak han daude eta festa usaina
zabaldu da. Ondo pasa Sanjuandegiko festak!

Sanjuandegiko festak

KOPA. Badirudi kirola gizonezkoen gauza dela eta fut-
bola zer esanik ez. Halere, emakumea gero eta gehiago
sartzen ari da gai horietan eta herriko taldeek pozak eta
trofeoak ekartzen dizkigute. Zorionak eta horrela jarraitu!�

Lagun Onakeko neskak

BERTAN. Merkatarien elkarteak beste ekimen bat jarri digute martxan, eta ondo
dago gisa horretako ekintzak antolatzea kontsumoa sustatzeko eta motibazio
puntu bat izateko. Alde zaharreko merkatarien kasuan kaleak irekita izateko eskae-
rak ere irakurri ditut eskaparateetan. Gai hori korapilatsuagoa iruditzen zait, baina
merkatari, oinezko eta guztion artean ea lortzen dugun Alde Zaharrak bizi gehiago
izatea.

‘Prezio zehatza’ ekimena

GEHIENGO OSOAREKIN. Pasatu berriak diren hauteskundeen ostean
Bildu zoriondu beharrean aurkitzen naiz, emaitza oso onak atera ditu eta herriak
eman dion konfiantza izugarria izan da. Datozen lau urteetan ahal dugun lan txuku-
nena egitea tokatuko zaigu eta ea lortzen dugun elkarren arteko sintonia on bat.

Bilduk irabazi ditu hauteskundeak



Orain gutxi arte komunikabide nagusiek zen-
tsura eta kriminalizazioa ezarri dien mugimendu po-
litikoak koalizioan joanda Hego Euskal Herriko bi-
garren indarra izatea lortu du. Nola uler daiteke?

Bada, telebista kateek, egunkari salduenek nahiz
lizentziadun irratiek, hots, masa komunikabideek,
iritzi publikoan sekulako eragina badute ere, ez du-
telako komunikazioa osotasunean menderatzen,
ezta gutxiago ere. Komunikazioak, askoz gehiago-
rako ematen digu. Besteak beste, hizkuntzak, kalea
bera nahiz gure jarrerak ere komunikabideak baitira,
askotan oharkabe pasa arren. Ez al da bada komu-
nikatzen ari luxuzko auto batean kaletik bueltaka da-
bilen enpresari gorbataduna?

Hizkuntzari dagokionez, debeku eta oztopoek
historia luzea dute gure herrian. George Orwell-ek
erakutsi zigun 1984 nobela famatuan, botereak hiz-
kuntza kontrolatzen duenean biztanleriaren pentsa-
mendua ere bereganatzen duela. Sarrionandiak,

Komunika-bideak
� � � � � � � � � � � � � � � �yuri agirre� � �

berriz, ederki zioen, kartzelan idatzitako pasadizoak
kontatuz: euskara da gure territorio libre bakarra.

Kaleak ere betitik izan dira zentsurari izkin egin
eta debekatutako oihuak entzuteko zirrikituak. Uda-
lak jarritako “adieraz-guneak” susmagarriak egin zi-
tzaizkidan, eta ez dakit Azkoitian bezala hormen era-
bilera publikoa mugatu nahi ez ote zuten. Hala
bazan ala ez bazan, sar dadila kalabazan...

Irudimena giltzapetu eta horma grisak (edota
asko jota diru truke jarritako kartel publizitario erral-
doiak) ikustera behartu nahi gaituztenean, pozteko-
ak dira botereari hormen monopolioa lapurtzeko
saiakerak. Kaskezurrak hegalak jantzita, Sabino
Arana rabino bihurtuta edota mosaiko pixelatuan
komekokosa zelatan ikusi ditut azken aldian kalean.

Komunikazioa edo komunikabideak, komunika-
bideak hobeto esanda, ez baitira hight definition te-
lebistak sofan etzanda ikustera mugatzen. Irudime-
na da, gure ekintzik zuzena!�

Galdetzen hasita, zenbat kale berri

izango ditu Etxebeltz-Izarrako auzo

berriak? � Uztarria

Udan, igerilekua

ala hondartza

nahiago?
� Ainitze Agirrezabala

JON GALDOS
10 urte

“Igerilekua
nahiago dut,
txirristak
baitaude.

Gurasoekin joaten naiz, baina
han lagunekin ibiltzen naiz.
Eguraldi ona denean
arratsaldero joaten naiz, eta
goizetan etxean geratzen naiz,
PSPan jolasten”.

ANA CERQUEIRA
12 urte

“Hondartza
nahiago dut.
Igerilekuan jende
gehiegi ibiltzen da

eta txiki geratzen da. Zumaiara
edo Oriora joaten naiz
gurasoekin, eta olatuak hartzen
gozatu egiten dut”. 

SONJA SAMARDZIC
12 urtea

“Hondartzara
joateko ohitura
handiagoa dugu
gure etxean.

Zumaiako Santiagoko
hondartzara joaten gara. Aurten,
gaineram bikini berria erosi dut,
eta ea laster janzten dudan”.

JULEN URANGA
11 urte

“Igerilekua
nahiago dut,
gurasoek
lagunekin joaten

uzten didate, baina hondartzara
oraindik gurasoekin joan behar
izaten dut. Uretan nahikoa ibili
eta gozokiak erosten ditugu”.�

���INKESTA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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B ejondeiela! Ez dakigu zer lortuko duten,
baina ez dute zer galdurik. Ez dakigu noraino iritsiko
diren, baina abiatzea bera ez dute gutxi egin. Bada-
kigu bidaia luzea izango dela, baina Laozi jakintsuak
aspaldi idatzi zuen: bidaiarik luzeena pauso txiki ba-
tekin hasten da. 

Eta jakina, guztion bidea da. Ez dira inora iritsiko,
laguntzen ez badiegu, plazak eta kaleak eta bideak
bete lagun elkartzen ez bazaie. Ez gaitezke kanpotik
begira gelditu, txalotuz nahiz maiseatuz. Gure hau-
rrak dira. Haien helmuga gure helmuga da. Haien
etorkizuna, gure etorkizun. Porrot egiten badute,
guztiok egingo dugu porrot. Zertarako ekarri ditugu
mundura, munduan lekua ukatzen badiegu? 

Eta zer mundu ari gara eraikitzen, gazteen %40ak
lanik ez badu? Non da legea, hogeita hamar urteko
gazteak lan berdinagatik gure erdia irabazten
badu? Zer da demokrazia etxe baten jabe egin ezin
denarentzat? Zertarako ditu giza eskubideen 

Haserre
� � � � � � � � � � � � � � � �joxe Arregi� � �

adierazpen guztiak eguneroko ogia ukatzen dene-
an? Zertarako dira politikarien diskurtsoak, mundu-
ko ekonomiaren eredua aldatzeko ez bada? Eta zer-
tan ari dira,  jardun eta jardun, krisia ekarri zuen eta
hondamendira garamatzan eredu bera berriro tente
jartzeko eta indarberritzeko ahaleginetan ari badi-
ra? 

‘Haserre zaitezte!’, egin dio oihu Frantziatik mun-
duari Stéphane Hessel, laurogeita hamahiru urteko
aitonak, gaurko eta biharko gazteentzat egiten ari
garen munduarekin erabat haserre. Hondatu gin-
tuzten bankuak salbatu ditugu, berriro hondamen-
dira eraman gaitzaten. 

Gazteak haserre daude, eta badute zertaz. Bizi
ezina haserre bihurtu dute. Euren haserrea 
bihurtuko ahal dute orain bestelako polit ika, 
bestelako ekonomia, bestelako mundu-ordena! Eu-
tsiko ahal diote, etsi gabe! Gu gabe ezingo dute,
hori ez.�



� � � � � � � � � � � � � � � �andoni salegi� � �

� � �OTSOBELTZ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Badira kantak, hezurretaraino sartzen
zaizkizunak. Normalean, ez ditugu bilatzen,
etorri egiten dira, mila aldiz jartzen dizkigute,
irratian, tabernetan. Mila aldiz entzuten ditu-
gu, eta nahi gabe ikasten ditugu. Baina hau
ez da horietakoa. Ez dugu tabernetan edo
irratian ia inoiz entzungo. Gainera, diskaren
bukaera samarrean dago, bertaraino heldu
behar da, behin baino gehiagotan entzun,
geratu, berriz jarri, eta halako batean, zerbai-
tek klik egiten du. Zortea izaten da eta kanta-
ren batek harrapatu egiten zaitu. Eta kanta
honekin hori gertatu zait, harrapatu egin nau. 

Iturbideren panderoa
� � � � � � � � � � � � � � � �eñaut frantzesena� � �

Hala ere, ez dakit lehenengo kanta entzun
nuen, edo lehenengo “Iturbide”ri egindako
elkarrizketa irakurri nuen, Uztarrian edo Ar-
gian-edo. Kontua da elkarrizketak harrapatu
ninduela, eta kantak. Noski, eta kontatzen
duen istorioak. 

Esne Beltza taldeko lagunen proiektua da
Esne zopak, eta 2009an atera zuten Esne-
saltzailearena diskan topatu dut kanta. Ber-
tan, molde zaharreko trikiti pieza berriak ditu-
gu gehienbat, panderoarekin eta soinuare-
kin. Hala ere, scratchak eta bestelako musi-
ka-tresnak ere aurkituko ditugu diskan. Kanta

honek Jon Maiaren hitzak ditu, eta Xabier So-
lanoren musika. 

Imanol Arregi Iturbideren istorioa konta-
tzen digu Iturbideren panderoa kantak, eta
norbanakoaren identitateaz dihardu, izan
nahiaz eta ezinaz, daukaguna maitatzeaz eta
gorrotatzeaz, bizitzan tokatu zaigun lekuaz
eta egon nahiko genukeen lekuaz, erabakiak
hartzeaz, atzera egiteaz, damutzeaz, konfor-
matzeaz ari da. Azken batean, bizitzaz eta bi-
zitzeaz. 

Imanol Iturbideren bizitza kontatzen digu
kantak. Eta zurea eta nirea.�
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B ilduko baikorrenak
ere ez zuen espero izango Bilduk
lortu dituen emaitzak. Gehiengo
absolutua lortzea ez zen inoren
kalkuluetan sartzen. Are gutxia-
go, gehiengo hori 11 zinegotzire-
kin lortzea, 9 nahikoak direnean.

Gehiengoa PNV–H1! eta
Bildu–Aralar bikoteen artean ze-
goela uste genuen askok. Horren
arabera izango zela bat ala bes-
tea alkate. Bada, ordea, emaitzak
gora eta behera egin dutena
aparte utzi gabe, bestelako arike-
ta bat, hau da, udaletxerako eta
diputaziorako eman diren emai-
tzak erkatzea. Datu esangura-
tsuak daudelakoan gaude.

PNV-k 271 boto gutxiago jaso
ditu udalerako. Hots, diputaziora-
ko PNV-ren aldeko botoa eman
duten gutxienez 271 lagunek
nahiago izan dute udalerako Kin-
ttela ez den beste norbaiti ema-
tea botoa. HamaikaBatek 193
boto gehiago jaso ditu udalerako
eta, beraz, pentsa liteke 271 ho-
rietako asko HamaikaBatera jo-
ango zirela, baina argi dagoen
moduan, ez denak. Ondoriozta

� � � � � � � � � � � � � �joxin iturriotz� � �

(soziologia politikoan lizentziatua)

Hauteskundeak: Eneko alkate!

� � �Diputaziorako PNV-
ren aldeko botoa
eman duten batzuk
Udalerako Bilduren
alde eman dute.

dezakegu, emaitzen arabera,
PNV-ko boto emaile askok ez dio-
tela Kinttelari botorik eman.

Alderantziz gertatzen da Bildu-
ren kasuan. Udalerako diputazio-
rako baino 246 boto gehiago
jaso ditu. Hau da, diputaziorako
beste aukera bat hobetsi dutenak
botoa aldatu egin dute Enekoren
alde, ziur aski PNV-ren aurrean
lehentasuna emateko alkatea Bil-
dukoa izateari. Boto horiek izate-
ak leku askotatik etorri diren bo-
toak dira. Are gehiago, kontaketa
zehatz bat eginda, horietako zen-
bait boto PNV-tik datozela esan-
go digu. Diputaziorako PNV-ren
aldeko botoa eman duten batzuk
udalerako Bilduren aldeko botoa
eman dutela, alegia.

Aralarrek 27 boto gehiago izan
ditu diputaziorako, eta pentsa li-
teke udalerako Bildura joan direla
27 boto horiek. Halere, Aralarrek
izandako boto galera orokorra
izan da, eta emaitzak kaxkarrak
izan direla esan beharko, bai uda-
lerako, bai diputaziorako.

PSE eta PP-k ere boto gehia-
go izan dituzte diputaziorako uda-
lerako baino, baina orokorrean
hartuta ez direla esanguratsuak
esan dezakegu. Kontrakoa zioten
arren, esan dezakegu partidu ho-
rien alkategaiak paraxutista beza-
la agertzen zaizkigula Azpeitian.

Kuriosoa litzateke diputaziora-
ko emaitzak udalerako balira mo-
duan begiratzea. H1!-ek galdu
egingo luke zinegotzia, eta ez gu-
txigatik, gainera. Bilduk, botoak
galdu arren, mantendu egingo li-
tuzke bere hamaika zinegotzi.
Aralar, igo arren, ez litzateke zine-
gotzia lortzera iritsiko, eta PNV-k
jasoko luke H1!-ek galdutakoa,
seigarrena, alegia.

Inaxio Uriaren hilketaren ondo-
ren izandako gorabeherei eta
emandako egoerari herritarrek

erantzuna eman diotela esan de-
zakegu. ANV-tik PNV-ra aldatu
zen alkatetza, baina bi urteotan
PNV-k gutxiengoan agindu behar
izan du. Egoera hori ez da herrita-
rren gustukoa izan, eta Enekoren
hautua egin du, argi eta garbi.

Boto kopuru soilak ematen di-
gutena aparte utzi gabe, udale-
txerako eta diputaziorako eman
diren botoen erkaketa kontuan
hartuta, bi ondorio nagusi atera
ditzakegula uste dut. Lehenen-
goa, sekula baino bereizketa han-
diagoa eman dela bi boto horien
artean. Herritarrak inoiz baino
gehiago bereiztu ditu diputazio-
rako eta udaletxerako eman be-
harreko botoak. Eta bigarrena,
bereizketa horren joera nagusia
PNV-ri alkatetza ez ematea dela,
eta Enekoren aldeko apustua egi-
tea. Boto kopuru osoak, noski,
joera hori bermatu egiten du.

nekori zorterik onena opatzea
baino ez zaigu gelditzen. Azpei-
tiar guztion onerako izan dadila.



M22 argazkitan
Hauteskunde egunak luze joaten dira mahaian egon
behar izaten dutenentzat. Emaitzen zain daudenentzat
luzeago agian? �� Ainitze Agirrezabala
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BILDU NAGUSI.
Herritarren aldaketa gogoak
Bilduri eman dio garaipena.
Hautesleen %54,88k
babestu dute koalizioa, 11
zinegotzi lortuz, eta Eneko
Etxeberria izango da alkate.
EAJ-k bost zinegotzi lortu
ditu, H1!-ek bat eta Aralarrek
galdu egin du zeukana.
Argazkian, Bilduko
hautetsiak txanpainarekin
garaipena ospatzen. 

�

�MAHAIA OSATZEN.
Bozkalekuetako mahaian egotea egokitu
zitzaien titularrek eta ordezkoek 08:00etan
zuten hitzordua, antolatu eta mahaia
09:00etarako zabaltzeko.  
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BOTOA EMATEN.
Goiz-goizetik izan zen mugimendua herriko
bozkalekuetan. Emakume bat botoa ematen
Karmelo Etxegarairen Euskal Herria kaleko
ikastetxean. 

�



AKTAK BETE ETA EPAITEGIRA.
Hauteskunde eguna nahi baino luzeagoa egin zitzaien
hautes-mahaian egotea egokitu zitzaien Mikel Sarasola, Unai
Ziatzeta eta Anuska Perezi. Behin botoak kontatu eta aktak
bete ondoren, paper bakoitza zegokion gutunazalean sartu
eta epaitegian aurkeztea zuten eguneko azken eginkizuna.

�

�BOTOA PRESTATZEN.
Herritar gehienek etxetik ekarri zuten botoa prestatuta; beste
batzuk, berriz, nori bota aukeratuta eduki arren, bozkalekuan
bertan prestatu zuten. 
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�ATSEDENALDIA.
Mahaiko kideek, txandaka, bazkaltzeko ordubete izan zuten.
Egunean zehar kafea hartzeko atsedena ere hartu zuten.  



�FESTA ERDIKALE BARRENEAN.
Hauteskunde gauean festa izan zen Erdikalean. Han
elkartu ziren Bilduren ordezkari eta jarraitzaileek
gogotik ospatu zuten koalizioaren garaipen
historikoa. Suzirien danbatekoak ere entzun ziren
eta, jai gaua izan arren, batzuei ahaztu ere egin
zitzaien hurrengo egunean lanera joan behar zutela.�

�JARRAIPENA.
Hautes-mahaietako kideentzako ez ezik, Uztarriako eta Hitzako langilentzako ere laneguna
izan zen maiatzaren 22a. Mahaietako emaitzak iristen hasitakoan etorri zen eguneko jardunik
gogorrena erredakziora. Argazkian, kazetariak lanean.
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�KONTAKETA.
20:00etan hautes-ontziak itxi
eta boto-kontaketa hasi zuten
mahaikideek eta alderdietako
kontu-hartzaileek.  



Bukatu
beharrean, hasi
Bizipoza ez da gazteen kontua bakarrik. Jubilatuen
unibertsoan daudenek ez dute amore eman nahi,
ikasteko grinak adinik ez baitu. �� Ainitze Agirrezabala

B izitza osoa lanean eman
eta gero, azkenean iristen da erretiroa hartze-
ko garaia. Bizitzako etapa berri horri modu
desberdinetan egin dakioke aurre. Zenbai-
tentzat zoriontasunerako urrats bat izan dai-
teke. Egunero goizeko zazpietan esnatu eta
norbaiten mende egoteko garaia bukatuta,
deskantsatu eta ondo bizitzeko aldia. Egia
da, hala ere, badela gaizki pasatzen duen jen-
dea. Hainbatentzat lantokia da harremaneta-
rako gunea, eta bat-batean horrekin guztiare-
kin hautsita, bizitzeko poztasunik gabe gera-
tzen dira, egunerokotasunean aurrera egin
ezinda. Hala ere, norberaren izaeraren arabe-
rakoa da guztia. Batzuk hobeto eta beste ba-
tzuk okerxeago egiten dute aldaketa. Jubila-
zioa, beraz, bizitzaren etapa berri bat da, au-
rretik marraztutako bidearen segida. 

Egia da gizarte honek ez duela begi onez
ikusten zahartzaroa, eta bertute guztien gai-
lurra gaztaroan dagoela sinestuta bizi gara.
Alabaina, bizipoza ez da gazteen kontua ba-
karrik. Hala, Uztarriak elkarrizketatu dituen
protagonistak ez dira atzera begira bizi, au-
rrera begira baizik. Jubilatu arren, amore

dira –bi urte daramatzate–; Roxarito (65
urte) eta Roxa (69 urte) Oiartzabal ahizpak,
berriz, hasi berriak –duela bi hilabetetik
doaz–. Jubilatuak izanagatik “gazte senti-
tzen” direla diote, eta “gauzak egiteko gogo
handia” dutela.    

Roxarito Oiartzabal alabek animatu zuten
yogan hastera. “Oso urduria naiz, eta etxean
askotan esaten zidaten erlaxatzeko yoga egi-
tea ona nuela, askoz ere hobeto sentituko
nintzela. Zerbikaletatik ez naiz ondo ibiltzen,
eta egundoko mesedea egiten dit yoga egi-
teak. Oso gustura nago”. Ahizpa bat etxeko-
ek animatu bazuten ere, bestea ahizpak
berak animatuta hasi zen. “Yogan hastera
nindoala etxean esan nuenean zoratuko nin-
tzela esan zidan semeak”, dio Roxak. “Yoga
adin guztietako jendearentzat ona dela jabe-
tu naiz, sekulako aberastasuna da. Hemen
bakarrik ez, etxean ere egiten dugu. Atera
kontuak, gizonak ere jartzen ditugu yoga egi-
ten!”. 

Arnasketak egiten ikasteak “eguneroko bi-
zitzan asko laguntzen” diela adierazi du Maria
Jesus Burgosek: “Estresatuta edo urduri ba-

LABeko

erretiratu eta

pentsiodunek

pentsioen izozteak

salatzeko ekimenak

egin dituzte

herrian  

eman nahi ez duten pertsonak dira, ikasteko
grinak eta gogoak adinik ez baitu.

Erlaxatzeko, yoga
Sasoiak ere adinik ez du, ez behintzat astean
bi egunetan yoga egiteko elkartzen diren ju-
bilatu koadrila honentzat. Dozena bat lagun
biltzen dira, emakumeak denak, orain Iza-
rraitz frontoiko lokaletan dagoen gaztele-
kuan. Maria Jesus Burgos (66 urte) eta Aran-
txa Etxeberria (63 urte) taldeko beteranoak
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nago etxean egiten dut yoga. Oso gustura
etortzen gara, denei aholkatzen diet yoga
egitea”.

Egunaren arabera, burua ez dute beti fres-
ko izaten, eta “kontzentratzea zaila” ere ba-
dela dio Arantxa Etxeberriak: ”Askotan bu-
ruak ez digu uzten, klasetik irtendakoan egin
beharreko enkarguetan pentsatzen hasten
baikara, baina burutazio horiek alde batera
utzi beharra dago erlaxatu nahi badugu”. 

Erreparo handiena puzkerren batek ihes
egiteak ematen diela aitortu dute, baina
oraindaino inork ez omen du bota.

Huskeriekin gauza handiak egin
Zaborretarako bidean diren traste zaharrek
bizitza nola berreskuratzen duten ikus daite-
ke eskulanetako ikastaroan. Garai bateko
baserrietan esnea gordetzeko erabiltzen
ziren marmitak margotzen dituzte, gero txo-
koren batean adornuan jartzeko; zartagin za-
harrak erloju bihurtu; bonboi kaxak pintatu
eta erabilera eman; ardo botilak gordetzeko
egurrezko kaxei kolorea eman jostotzara bat
bailitzan… Zazpi emakume gogoz ari dira es-

kulanak egiten mahaiaren bueltan jarrita den-
borapasa, kontu-kontari.

Pintatzeaz gain, bainika, gantxiloa eta ma-
kramea ere egiten dituzte. Inaxita Sudupek
(77 urte) 16 urte daramatza eskulanetan, eta
urte horiek guztietan gauza asko egin dituela
dio: “Lehenbizi pintura egin nuen, bodegoi
bat margotu nuen. Makramean lanpara ede-
rrak ere bai, etxean baditut hiru, eta alabari
ere oparitu izan dizkiot”. 

Julia Iraola (75 urte) “gantxiloan txapeldu-
na” dela adierazi dute, gantxiloan “lan ikusga-
rriak” eginak dituela. “Hamar bat urte badara-
matzat ikastaroan, eta gauza asko egin ditut:
toallak, izarak, mantelak, sieskarako izara-
sorta…”.   

“Etxetik irten eta lagunartean kontu-kontari
denbora pasatzeko hasi” zela eskulanetara
etortzen kontatu du Maria Pilar Camposek
(69 urte): “Gainera, norbaiten urteak direne-
an txokolatea txurroekin hartzen dugu, eta
gainontzeko egunetan kafesnea. Santalutzia
egunean, karnabaletan… beti egiten dugu
afaria. Ikastaro bukaeran, berriz, eguna pasa-
tzera Hondarrabiara joatekoak gara”. 

Ana Elorza irakaslearen esanetan, Eulali
Iturzaeta (55 urte) ikastaroan hasi zenean
“nahikoa triste etorri bazen ere, orain dena
bixkortu da”. Iturzaetak adierazi duenez, taile-
rrean aritzen zen lanean, baina “bi asteren
barruan bost ebakuntza gogor egin eta de-
presio handi batean erori” zen. “Baliaezinta-
suna eman zidaten, eta denbora lagunartean
pasatze aldera hasi nintzen etortzen hona.
Egia esan oso gustura nabil”.

Jostea, terapia  
Hasi urtarrilean sansebastianekin, eta aben-
duan santotomasekin bukatu, herrian festa-
rik ez da falta urte osoan. Danborradarako
kantinera trajeren bat konpondu, inauterieta-
rako bilobentzako mozorroak josi, txikiteo
eleganteko trajeak egokitu, jaunartzeko soi-
neko nahiz trajeak txukundu, bataioetarako
faldoiak egin, biloben praka barrenak egin,
baserritar jantziari azken puntarak eman…
behatzetan erdoil handirik gabe, sasoian sa-
soikoa josten dihardu jubilatu talde honek. 

“Jostea terapia” dela diote. Mari Karmen
Erkiziaren (75 urte) esanetan, “tertulian ego-

Dozena bat emakume yoga egiten, orain Izarraitz frontoiko lokaletan dagoen gaztelekuan.



ten gara, txisteak kontatu, telebistako pasa-
dizoei errepasoa eman… Batzutan eginda-
koa berriz soltatu behar izaten dugu; hurren-
goan presaka aritzen gara, eskuartean dugu-
na bukatu nahian. Ikaragarri gustura etortzen
gara, eta, esaterako, dentistarengana joate-
ko ordua hartu behar badugu astearterako
eta ostiralerako hiztordurik ez emateko esa-
ten diogu. Asko entretenitzen gara hemen,
eta egun horiek sakratuak dira guretzat”.

Arantxa Arrieta (80 urte) Zaragozara bidal-
tzeko soineko berde bat ari da josten. “Han
jesuita ezagun bat bizi dugu eta haren iloba-
rentzako ari naiz. Soinekoaren neurriak har-
tzeko, berriz, neure biloba darabilt modelo
bezala”. Miren Ostolazak (77 urte) hondar-
tzarako poltsa bat eta bi piezako trajea buka-
tu berri ditu, eta orain soineko more bat ari da
josten, “katua hiltzen denerako lutoz jazteko”.
Mirentxu Ansoaldek (78 urte) kontatu due-
nez misioetara bidaltzeko umeentzako arro-
pa mordoa josi izan du: “kantitatea josi dut:
bufandak, soinekoak...”.

Irakaslearentzako –Ana Arregi- esker
oneko hitzak baino ez dituzte: ”irakaslea zo-
ragarria da, asko balio du irakasteko, eta es-
kuartean zerbait konplikatua badugu segi-
tuan esaten diogu ‘ana, lagundu iezadazu
honekin’.          

Xagua hezten lanak
14 urterako lanean hasi eta urtebete da Ina-
zio Aranguren (66 urte) jubilatu zela. ”Goize-
ro mendira joateko ohitura dut, eta informati-
kako ikastaroaren berri Hitzan irakurri nuene-
an bi aldiz pentsatu gabe eman nuen izena,
arratsaldeak betetze aldera”.

20 orduko ikastaroa egin berri du Enparan
Dorretxean, Aitor Priyarekin. ”Duela zazpi bat
urte lan kontuak medio ordenagailu bat erosi
nuen, baina sekula ez nuen erabili izan. Jubi-
latuta eta etxean ordenagailua izanda, ikasi
beharra nuela esan nion neure buruari”. Testu
bat idatzi behar eta nahi duen tekla bilatu ezin
ibiltzen dela dio. “Xaguarekin orain ondo ibil-
tzen naiz, otzanduta daukat, baina hasieran
kostatu egin zitzaidan gobernatzea, eta han
joaten zen bala bat bezala ezkerretik eskubi-

ra”. Ikastaroa bukatuta, orain praktikatzera jo-
aten da arratsaldero KZ Gunera: “Interneten
bai, ibiltzen naiz, baina neuk ere ba al dakit ba
non? Paperean apuntatuta ekartzen dut non
sartu. Diario Vasco atzekoz aurrera dena ira-
kurtzen dut. Korreo elektronikoak ere bidal-
tzen dizkiet nire moduko beste aprendizei,
zapatuko kontuak, mendi bueltak edo egiten
ditudan afari pasarak kontatuz”. 

Baratzezaintza ikastaroan ere izena eman
berri du: “Lursaila badut, eta ikasitakoa prak-

tikan jartzeko baratzan dakien sozio-lagun
bat bilatu nahi dut, terrenoaren aldera lagun-
duko didan norbait. Emazteak jakin zuenean
baratzezaintzan hasi nintzela, hala esan
zidan, ‘hobe nuela etxeko-lanak egiten ikasi-
ko banu: plantxatzen eta josten.  Horri edo
hari, zerbaiti helduko diot nik ahal dudan bi-
tartean”

Aitzurrari beldurrik ez
Zenbaitek bizitzan dituen ametsak edo
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nahiak jubilatzean bete ohi ditu. Bixente Biai-
nen esanetan, betidanik izan du “baratza txiki
bat edukitzeko ilusioa”. 22 urterekin hasi zen
lanean, eta 58rekin aurrejubilatu; orain 61
ditu, eta sasoia ona. “Aurrejubilatzeko garaia
ailegatzen ari zela, Urola Kostako Hitzan ira-
kurri nuen Udalak jubilatu eta aurrejubila-
tuentzat lursail batzuk jarri behar zituela es-
kuragarri, eta hala izena eman nuen”. 150
metro karratuko saila du Santutxon duela lau
urtetik, eta txabolatxo bat ere bai, aldatzeko

eta sortzen duen generoa eta erremintak
gordetzeko.

Eguraldi aldrebesa ez bada behintzat,
egunero, birritan joaten da baratzara: “goize-
an kaletik bueltatxo bat egin, ogia erosi,
beste enkarguren bat egin eta igotzen naiz.
Saiotxo bat egin, letxuga bat edo beste hartu
eta bazkaria preparatze aldera etxera joaten
naiz”. Bazkalondoan gauza bera. “Noski, le-
txuga edo azelga aldatu berria badut eta
bero egin badu, iluntze aldera etortzen naiz

ureztatu eta freskatu bat ematera. Horiek
zaindu egin behar dira. Baratzan egunero
eginez gero eutsi egiten diozu, bestela etorri
gabe astebete banengo belarrak indarra har-
tzen du, eta orduan ia zailagoa da”. 

Bistan da baratzari txukun eusten alferke-
riarik ez duela Biainek. ”Denetik dut baratzan:
tipula gorria hiru-lau ziento, tipula zuria, pata-
ta, babarrun txuria, azelga, porrua, tomateak,
letxugak, babarrun pinttoa… Kalabaza ere
badut, baina indarra hartu bitartean lagundu
egin behar diozu. Genero gozoa da eta lan-
dare berria dela karakolek eta bareek moztu
egiten dute egun batetik bestera, eta botika
pixkat jartzen diet. Ilarrarekin gauza bera. Ge-
nero gozoa izanda ikaragarri gustatzen zaie
txoriei, eta orain umeak eginda daude, eta
jana behar dutenez, ilarra dena zultau egiten
dute. Gainean egon behar duzu”.

Baratzan duen jardunarekin “oso gustura”
dagoela dio: “Behin erretiroa hartuta, denbo-
ra libre asko izaten da, eta denbora hori nola-
bait antolatu egin behar duzu. Garrantzia
handia du horrek. Egundoko poza ematen dit
niri honek, bat egin, bestea egin… Gustua
ematen du norberak landutako uzta jaso eta
mahaian jateak”.     

Punttuan, zentimoak jokatuz
Entretenitzeko jokuan jakitea gauza ederra
eta garrantzitsua dela dioenik ere bada.
“Egunero seikotea edo zortzikotea elkartzen
gara punttuan hiru-hirutara egiteko, eta pittin
hauxe jokatzen dugu, xentimoak. Honekin
etxea ez dugu galduko, ez horixe!”, dio Mikela
Galarragak (89 urte). Jokura “gutxiago” etor-
tzen dela gaineratu du Carmen Loinazek (90
urte): “Pilota partidak eta tenis asko gusta-
tzen zaizkit, eta horiek telebistan badaude
etxean geratzen naiz ikusten. Bestela, arra-
tsaldetan jokuan ederki pastasen dugu. Jo-
kuan irabazita txapel bat eta dozena bat kopa
ditut. Izugarri harro nago”.

Ez da errenditu erraza emakume koadrila
hau. Katalina Galarragak (84 urte) kontatu
duenez punttuan lau aldiz lortu du txapela eta
11 trofeo ditu gordeta. “Hilaren 10ean Zu-
maiara goaz jokura. Irbazten badugu ondo,
eta bestela nada. Joan, behintzat”.

Lagunartean jokuan ari direla “tranparik
ez” dutela egiten diote denek: “Hemen etor-
tzeak balio du”, bota du Loinazek. “Bostare-
kin zazpia harrapatzerik ez dago”.

Garbi dago, asko ikusi duenak asko daki,
eta adineko pertsonen bizipenak eta espe-
rientziak oso baliagarriak gerta daitezke gi-
zarte osoarentzat, oro har.�

1. Mahaiburutik hasita: Mari Carmen Carmona, Maria Pilar Campos, Julia Iraola, Inaxita
Sudupe, Ana Elorza –irakaslea–, Bittori Bastida eta Eulali Iturzaeta eskulanak egiten. 
2. Ezkerretik hasita, mahaiaren bueltan: Ana Arregi –irakaslea–, Maria Jesus Ansoalde, Mari
Teno, Marikarmen Erkizia, Arantxa Arrieta, Mirentxu Ansoalde, Miren Ostolaza eta Maritere
Odriozola joste lanean. 3. Inazio Aranguren ordenagailua erabiltzen, Enparan Dorretxean
dagoen KZ Gunean. 4. Bixente Biain Santutxon duen baratzan, aitzurra eskuetan duela. 
5. Ezkerreko mahaiburutik hasita: Katalina Galarraga, Rosario Urbieta, Mikaela Galarraga.
Baxilia Galarraga, Marijose Aranguren –Baxiliren alaba–, Maria Etxeberria eta Carmen Loinaz.
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Jokoa baino gehiago
Iraurgi Cup-aren oihartzunak maila handiko futbol
txapelketa batena gainditzea espero du Meliton
Rodriguez ‘Meli’-k. � Mailo Oiarzabal

Meliton Rodriguez ‘Meli’ Garmendipen, eskolarteko futbol finalen egunean ateratako argazkian, Iraurgi Cup
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I lusioa. Hitz hori sarri errepika-
tzen du Meliton Rodriguez Meli-k (Quintana
de la Serena, Extremadura, 1953) Iraurgi
Cup futbol txapelketaren antolakuntzaren
gainean hitz egiten duenean. Xehetasun
denak buruan ditu, “azken ukituak” falta dire-
nean, eta “itxaropentsu” dago, dena ondo
ateratzeko irrikitan. Izan ere, eta “taldea”
hitza ere behin eta berriz errepikatuz, baka-
rrik ezinezkoa izango litzateke-eta horrelako
zerbait antolatzea, ekainaren 17tik 19ra Az-
peitian eta Azkoitian jokatuko den alebin mai-
lako futbol txapelketa hori bere ‘umetxoa’
dela ezin ukatu.

Madrilgo Brunete herrian kadete mailako
txapelketa ezaguna jokatzen dute urtero; Es-
painiako Lehen Mailako ligako talde guztieta-
ko gaztetxoak lehiatzen dira han. Telebistaz
ematen dute urtero, eta txapelketa hari begi-
ra piztu zitzaion Meliton Rodriguezi Azpeitian
“antzeko zerbait” antolatzearen ideia. Reale-
ko harrobiko arduradunen bidez harremanak
eginda, eta Rodriguez berak entrenatzen
duen taldeko guraso talde baten lankidetzan
oinarrituta, lau urtez Errioxako edota Extre-
madurako taldeekin txapelketa apalagoa an-
tolatu ondoren, aurten hasieran ametsa bes-
terik ez zenak beste gorputz bat hartuko du,
eta Bartzelona, Sevilla, Espanyol, Athletic,
Reala eta Osasuna bezalako klub handiek
taldeak bidaliko dituzte Iraurgi Cup-era.

Futbola, eta bereziki eskolarteko futbola,
alde batera utzita nekez azaldu daiteke Ro-



aren elastikoa soinean duela. � � �Valen Garcia

driguezen ibilbidea. Soldadutza bukatuta Jo-
aquin Carmonak –garai hartan Txalintxo
talde ezagunaren arduraduna– gaztetxoen
talde bat entrenatzeko eskatu zionetik gaur
arte, txandala soinean eta futbol zelaietatik
beti gertu ezagutu dute azpeitiarrek, izan Zu-
biolan edo Betharramen, Garmendipen edo
baloia eta umeak tartean diren edonon; Mila-
grosa Ikastetxean kirol koordinatzaile zene-
an, eta istripu batean sei orno hautsi ondoren
irakaskuntza uste baino lehen utzi ondoren
ere bai. Entrenatzen beti, eta beti haurren fut-
bol taldeak entrenatzen. “Niri hau da gehien
gustatzen zaidana, adin honetako umeekin
lan egitea; 3. mailan hartu eta 6. maila arte,
ziklo hori. Horixe da dagoen politena”, dio.
Aspaldiko urteetan Iraurgi Ikastetxeko eskola
kiroleko taldeekin dabil lanean, eta uzteko

asmorik gabe, gainera. “Hil arte honetan ja-
rraituko dudala uste dut!”, esaten du, irriba-
rrea ezpainetan.

Filosofia argi dauka: “Gaztetxoekin, entre-
natzaile izatearen gainetik, ia-ia aita bat izan
behar zara, eta psikologoa; niretzat, hori da
garrantzitsuena. Zer hasiko zara ba, builaka
eta? Erakutsi egin behar diezu, hezitzailea
izan, eta laguna. Egia esateko, nik argi dau-
kat: futbol mundu honetan hainbeste urte ibili
eta gero, umetan zurekin ibili zirenak orain
gizon bihurtuta, kalean gelditu eta kaso egi-
ten dizutela ikustea, maitasun hori... Hori be-
zalakorik ez dago”.

Gurea ezagutarazi
Umeak ume direla eta “dibertitu egin behar
dutela, jolas egin”, oso gogoan dauka Rodri-

guezek. Iraurgi Cup-arekin ere hori nahi luke.
Kirol lehia bat izango delako, “baina hori
baino gehiago ere” bai. Kirolaren alderdia
dago batetik eta, hor, “gure helburua da he-
mendik hamar bat urtera futbolari bat, esate
baterako Bartzelonan jokatzen ikusten dugu-
nean, esatea: ‘Begira, mutil horrek Azpeitian
jokatu zuen’. Eta, gero, gure neska-mutilek
beste kultura batzuk, beste lagun batzuk eza-
gutzeko aukera izatea. Eta, nola ez, kanpotik
datozenei geurea erakustea”.

Izan ere, antolatzaileen esanetan, “ez da ki-
rola bakarrik” izango Iraurgi Cup-ek eskaini-
ko duena. “Gure kultura, Azpeitiko eta Azkoi-
tiko herriak, ezagutarazteko aukera parega-
bea” ikusten du Meliton Rodriguezek: “Gure
benetako helburua da, kanpotik etorriko den
jendea Euskal Herriaren irudi on batekin itzul-
tzea”. Bi herrietako udalen eta beste hainbat
erakunderen babesa izango dute horretara-
ko antolatzaileek, bailarako enpresa, merka-
tari eta ostalariena bezalaxe. Guzti horientzat
eta esker oneko hitzak ditu Rodriguezek; eta,
nola ez, bere “taldearentzat: Manu Garcia,
Jose Angel Peña, Aitor Aranguren, Jose Luis
Larrañaga, Valen Garcia eta Josu Badiola”. �
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20talde. Hauek dira Iraurgi Cup-
ean parte hartuko duten alebin mailako
taldeak: Lagun Onak, Anaitasuna, Arnedo,
Ariznabarra, Reala, Osasuna, Alaves,
Racing, Valladolid, Quintana de la Serena,
La Calzada, Berceo, Espanyol, Sevilla,
Antiguoko, Valentzia, Iraurgi Ikastetxea,
Athletic, Eibar eta Bartzelona. Guztiak
mutilen taldeak dira. Nesketan ezin izan dute
alebin mailako txapelketarik osatu, baina
infantil mailakoa jokatuko dute hilaren 17an
Azkoitian, talde hauen partaidetzarekin:
Ikasberri, Lagun Onak.

1.000lagunetik gora.
Talde bakoitzak ekarriko dituen jokalariez eta
entrenatzaileez gain, adin horretako
gaztetxoak tartean izaten direnean ohikoa
denez, familiak eta inguruko jendea ere
taldeekin batera etorriko direla aurreikusten
dute antolatzaileek. Horrela, Iraurgi Cup-
aren inguruan bailaratik kanpo mila lagunetik
gora etorriko direla kalkulatu dute. Taldeek
Azpeitiko, Azkoitiko eta Zestoako hotel eta
landetxeetan hartuko dute ostatu, ostiraletik
igandera.
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Ministro. Hori duk
aurpegi zuria; elkartasun resaka edo…?
Xenpelar. Edo zer? G puntuaren bila ibili
naukela eta ez diadala topatu?
Ministro. Lasai motel, bazekiat Gipuzkoa-
ko Bertsolari Txapelketak belarriak jaitsita
utzi hauala, baina lasai, lehen aldia huen eta
ez duk gutxi egin parte hartzearekin!
Xenpelar. Ez zidak pena ematen lehenen-
goan kalera joan beharrak, baizik eta badaki-
dala askoz gehiago egin dezakedala.
Ministro. Nik bazekiat askoz bertsolari
hobea haizela, baina txapelketaren presioa,
epaimahaikoen puntuak, bertso-lagunaren
urduritasunak, gaiak... asko eragiten dik.
Xenpelar. Zer esan nahi duk, txapelketan ez
diadala egin dudana baino gehiago egiterik?
Ministro. Ez, esan nahi diat nahiz eta ber-
tsolari ona izan, txapelketan ez duhala gehia-
go egin, eta faktore negatibo horiek gainditu
ezean, ez duhala gehiago egingo.
Xenpelar. Horregatik Lazkanok ez dik txa-
pelketan ezer askorik egin. Bertsolari bezala
handienetako bat izan arren txapelketak ez
dituk izan bereak.
Ministro. Ez zekiat txapelketan zer egin
zuen Lazkanok, galdetuko zioagu hurrena
baina bertso ederrak idatzi dizkik berriro:
Besteei eskatu arren damuak eta kondenak
/Fragak noiz gaitzetsi ditu egin zituen krime-
nak?
Xenpelar. Beno nik hire aldean abantaila
handia diat; gaztea naukela!
Ministro. Nik handiagoa; ez diadala txapel-
ketan parte hartzen!
Xenpelar. Bestela txapelketa ondo zihoak.
Beñat Lizaso oso ondo hasi huen. Soraluzen
saio ikaragarria egin zian eta Aretxabaletan

Puztu edo hustu

pixkat behera egin arren, ederki eutsi ziok.
Ministro. Jokinek alderantziz, Mutrikun
nahiz eta lehen egin nahiko estu ikusi genian,
baina Usurbilen goia jo zian: niri futbola
etzait gustatzen / ni ERREALEKOA naiz!
Xenpelar. Eneritz Arzallusek bigarren saioa
oso ona egin zian eta badizkik aukerak pasa-
tzeko; Nekane nahiz eta oso ondo hasi Gabi-
riko saioan txapelketaren ateak itxi zaizkiok.
Ministro. Egañak saio egokiak eginez lortu
dik txartela; Josebari haizeak eraman ziok.
Xenpelar. Beno, irailetik aurrera ikusiko
diagu zer gertatzen den; bitartean sparring
lanetan segi beharko diagu.
Ministro. Nahi duenari apustua: baietz aur-
ten txapelketa nagusian azpeitiar bat egon.�

���MINISTRO. “Hori duk
aurpegi zuria; elkartasun
resaka edo...?”

� � �XENPELAR. “Edo zer? G
puntuaren bila ibili naukela
eta ez diadala topatu?”
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Elkartrukea kantuan
Azpeitiko Juan Antxieta eta Lizarrako Julian Romano abesbatzako
ikasleek elkartrukea egingo dute, eta hilaren 4ean kontzertua
eskainiko dute, Esklabetan. � Ainitze Agirrezabala

H ilaren lehen asteburuan,
larunbatean, Lizarrako Julian Ro-
mano Musika Eskolako ikasleak
Azpeitira etorriko dira, elkartruke-
an eguna pasatzera. Ekaineko bi-
garren asteburuan, berriz, azpei-
tiarrak Nafarroako herrixkara jo-
ango dira, larunbatetik igandera.

Juan Antxieta abesbatzak iaz
25 urte bete zituen, eta ospatze-
ko Parisera egin zuten bidaia.
Musika eskolako zuzendari Mari
Jose Bikendiren esanetan, iazko
esperientzia eta gero, aurten ere
“bidaia motx bat egiteko asmoa”
zuten. “Juan Antxietako irakasle
batek Nafarroa ezagutzen zuen
eta harremanetan jarri ginen Liza-
rrako eskolarekin. Julian Romano-
ko ikasleek ez zuten inoiz elkartru-
kerik egin, baina interes handia
azaldu dute eta arazorik gabe an-
tolatu dugu dena”. 

� � �DATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Zer. Lizarra-Azpeitia
abesbatzak elkartrukea egin
eta kontzertua eskainiko
dute. � � �Eguna. Ekainak 4.
� � �Ordua. 19:30 � � �Tokia.
Esklabetako eliza.
� � �Antolatzailea. Juan
Antxieta Musika Eskola. 

Nafarrei trenaren museoa era-
kusteko asmoa dute, eta oraindik
erabakitzeko dute non bazkaldu-
ko duten, Sanjuandegiko festak
izanda auzo-bazkarian, edo ber-
dura plazan. Juan Antxieta Musi-
ka Eskolako ikasleak Nafarroara
joatean gaua han pasatuko dute,
“taldeko elkarbizitzarako aberas-
garria” izango delako. Ekainaren
4ean kontzertua eskainiko dute,
Esklabetako elizan (19:30).�

���ABESBATZEN ELKARTRUKEA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

25.urteurrena ospatzeko. Parisera egin zuten bidaia iaz,
eta esperientzia hura errepikatu asmoz joango dira orain Nafarroara.

40ikasle eta irakasle Nafarroara. 11-14 urte bitarteko
gaztetxoak joango dira Lizarrara, eta handik 24 lagun etorriko dira.�

1II. Tuba 
jaialdia
Metal Boskoteak, hilaren 10ean,
kontzertua eskainiko du (20:00),
afaria ere izango da, eta
ondoren ‘Jam sesion’-a (23:30)
herriko taberna batean.
Larunbaterako, berriz, egun
osoko jarduna antolatu dute:
aurkezpena, beroketa ariketak,
teknika lanketa, entseguak,
erakusketa eta kontzertua,
besteak beste.
� � �Eguna. Ekainak 10 eta 11
(ostirala eta larunbata). � � �Tokia.
Sanagustin. � � �Antolatzailea.
Metal Boskotea.

2Topaketetako
kartel erakusketa
Euskal Antzerki Topaketei
begira urtero antolatzen du
Udalak kartel lehiaketa, eta
2011ko topaketetan parte hartu
duten guztien lanak ikusgai jarri
dituzte. 
� � �Eguna. Ekainak 3tik 15era.
� � �Ordua. astegunean: 18:00-
20:00. Asteburuan: 12:00-
14:00. � � �Tokia. Betharram
aretoa. � � �Antolatzailea. Udala.

3Ikasleen lanak
ikusgai
Arte eta Diseinu ikastegian
ikasleek urtean zehar egindako
lanak ikusteko aukera izango
da. 
� � �Eguna. Ekainak 17tik 26ra.
� � �Ordua. astegunean: 18:00-
20:00. Asteburuan: 12:00-
14:00. � � �Tokia. Betharram
aretoa. � � �Antolatzailea. Arte
eta Diseinu ikastegia.

� � �BESTERIK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �Azpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.com/agenda Juan Antxieta abesbatzak Maulerekin egin zuen elkartrukea 2000n, eta Esklabetan abestu zuten. � � �Juan Antxieta





� � �HITZ GEZIDUNAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
Egilea:
Luma

� � �HITZ GURUTZATUAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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*
Izena

Pl., idazte-
ko tresna

Lantza
modukoa
Bahamak
uharteko

Begi baka-
rra du

*
Deitura

Eguzkia

Uhartea

Gura

Zabaltza

Lepoa

Ale neurri
zahar

Hegazti
harraparia

Utzi

Zuloa
egin

Erretegi

Beharra

Botanika-
ren adarra

Kisua

Indioa
Osmioa

Lagunak
erdian du

Espainiako
erkidego

999

Bokala

500

Gela
nagusi

Lerroa

Bokala

Hegazti
bidaiariak

Otsoen
oihua

Asiako
aintzira

Apika

Bokala

* Auto gidari azpeitiarra

Goxokiak

EZKER ESKUBI: 1. Jesukristoren ikaskizun eta lege. 2.
Kontsonantea. Mauka egiten du, miaukari. 3. Txerri eme.
Galderetan erabiltzen dugu partikula hau. 4. Bizkaieraz,
larru. Haragia biltzen duen mintza. 5. Ez emea. Bat-batean
adierazteko onomatopeia. 6. Saturnoren satelitea. Ipar
Euskal Herrian, bart. 7. Non atzizkia. Hilik jaiotzen den haur.
8. Modu zatarrean. Bokala. 9. Ezin ikusizko. 

GOITIK BEHERA: 1. Ematera behartu. 2. Boroaren ikur ki-
mikoa. Hangoarenak. 3. Karramarroa. Txistu, istu. 4. Gurpi-
lik gabeko gurdia, lera. Biluzi. 5. Hebrear. Birika. 6. Eguzki.
Iraka, belar txar. 7. Musika nota, eskalanseigarrena. Tenore-
an, behar duen unean. 8. Irain egin, laidoztatu. Iodoaren ikur
kimikoa. 9. Zumalakar, karraskilaren familiako zuhaitz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 

3
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5

6

7

8
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� � �SOLUZIOAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

HITZ GEZIDUNAK

HITZ GURUTZATUAK

� � �ARGAZKI LEHIAKETAN ERANTZUTEKO EPEA. Ekainak 24 (ostirala) � � �NORA BIDALI ZURE

ERANTZUNA. Perez Arregi plaza 1, behea. Azpeitia � � � IRABAZLEARI SARIA. Odriozola upategiko ardo

sorta opari � � �PARTE HARTZEKO BALDINTZA. Uztarria Komunikazio Taldean bazkide izan behar da

� � �ZEIN DEN ADIERAZI.

� � �ZURE IZEN-ABIZENAK � � �TELEFONO ZENBAKIA

� � �ZEIN DA?� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �UZTARRIAREN MAIATZEKO ARGAZKI LEHIAKETA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ZER DAGO SOBERAN, ZER FALTAN? BIRIBILGUNEKO URMAELA SOBERAN DAGO IRABAZLEA

Eneritz Aranburu Uztarriako

bazkidea izan da lehiaketako 128.

irabazlea. Odriozola upategiko

ardo sorta irabazi du sari gisa.

Argazkian, Eneritz Aranburu, saria

eskuetan duela.
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ANHILAUR

ZATARKIA

IKUSIEZIN



IÑAKI AZKUE armagina eta ehiztaria

1. Zer lan egiten duzu?
Artisau lana. Luxuzko
eskopetetan grabatuak. 
2. Zenbat balio dezake
eskopeta on batek?
Merkeenak 12.000€.
3. Nola zaindu behar
da eskopeta?
Oso zaila da izorratzea;

askok bizi guztirako bat
edukitzen dute. 
3. Enkargu berezirik?
Qatarko printzearentzako
35.000€ko luxuzko erriflea
(argazkian). 
4. Zeintzuk dira zuen
bezeroak?
Bankariak, enpresariak...

Gero eta sarriago entzuten dut esaldi hori eta
beste hauek: ‘presio handia jasan dut’, ‘oporrak
behar ditut’... Halere, denok dakigu aisialdirako den-
bora gero eta gehiago dugula. Bestalde, animalia
guztien joera alferkeria dela kontutan izan behar da.
Baina, egia da gaixotasun berriak azaltzen ari direla,
batez ere fisikoak eta herentziakoak; sintoma baka-
rra astenia da, ahuldadea eta arrazoirik gabeko
nekea. Horregatik, pertsona bat alferren artean sail-
katu aurretik ondo pentsatu behar dugu.   

Zaila da jakitea pertsonari nondik datorkion ahu-
lezia, eta garrantzitsua da gaixoaren kolaborazioa,
familian antzeko kasuren bat izan den gogoratuz.

Beste batzutan, etengabeko nekea hepatitis be-
zalako gaitz batek edo hasi berria den tumore batek
eragin dezake, edo besterik gabe, atsekabe afekti-
bo baten ondorioz gerta ohi den depresioak.

Gaur egun erreala dela aitortzen dugu ‘neke kro-
nikoaren sidromea’, giharretako mina, sukarra eta
buruko kontzentrazio faltarekin batera. Hilabete ba-
tzuk iraun ohi du eta bere kasa desagertzen da. 

Sendagileok ezin dugu ahaztu, gure lanaren kon-
plexutasuna gehitzeko paralisi histerikoa ere gerta-
tu ohi dela; edozein ezintasun imitatu
dezake, nahiz eta organismoaren
azterketa guztiak normalak izan.�

���� � � � � � � � � � �julian bereziartua� � �

‘Nekatuta nago’

dirudun jendea. AEBak eta
Afrikara asko saltzen dugu.
5. Zer daude gehiago
eskopetariak ala
ehiztariak?
Eskopetari asko dago,
baina ehiztariak askoz ere
gehiago.�

� Ainitze Agirrezabala

jakiteko � � � � � � � � �32



www.uztarria.com
azpeitiko ataiye

� � �eguneko albisteak � � �irakurleen erantzunak � � �eguneko argazkia � � �bideoak � � �blogak � � �inkesta � � �agenda � � �bitxikeriak 
� � �‘azpeitia’ atala: zerbitzu publikoen ordutegia, autobusen ordutegia, telefono zenbakiak, euskara atala, farmaziak, festak,

hauteskunde denetako emaitzak, geografia, panoramikak, herriko taldeak, liburuak osorik... � � �uztarria herri aldizkari denak; 
PDF formatoan ere bai � � �eguneko efemerideak � � �gida komertziala... 

� � �sartu sarean, eta hartu parte � � �egunero 7.000orrialderen bisita

uztarria.com  � � � � � � � � � jakiteko 29

� � �EFEMERIDEAK� � � � � � � � � � �

1740
Mutiko eta neskato bana
abandonatuta. Papertxo bana
zuten, bataiatuta zeudela eta
euren izenekin. 

1755
Pattarra eta mistola bi
tokitan bakarrik salgai.
Zergen bidez lortutako dirua
kontrolatzeko.

� � �BIDEOAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Sanjuandegiko festak
iragartzeko spota.�

� Iturria: Azpeitiko efemerideak.

Herria historian zehar liburua.
� � �Egilea: Imanol Elias Odriozola.
� � �Argitaratzailea: Uztarria Kultur
Koordinakundea.�

���BLOGAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ETA lokartuta eta ETArik ga-
beko etorkizunaren esperantza
saritu dugula hautesleriak udal
eta foru hauteskunde hauetan
esango nuke. Sari horren adie-
razpiderik nabarmenena Bildu in-
darraren agerpen ikusgarri hori
iruditzen zait. Erkidego Autono-
moko emaitzen irakurketa kanoni-
ko batek PNVren garaipena,
PSE-EEren galera latza, PPren
mantentzea, Bilduren irabazi
ikusgarriak eta ezker eremuan
iraun nahi duten alderdi txikien
desagerpen ia osoa bistaratzen
ditu.

Guztiz berria da egoera,
eta oraingoz, harrigarria be-
zain esperantzagarria. Gi-
puzkoa da, Donostia barne,
pitxirik bitxiena. PNV izango
litzateke jipoirik handiena
hartu duena lurraldean, Hon-
darribia du alkatetzadun herririk
handiena, eta alkatetza gutxi lortu
ditu. Bildu izan da nagusi udal

Bildu eta hasi

mailan bezala lurralde mailan.
Emaitza hauek dira ondorio politi-
korik eraginkorrenak ekarriko di-
tuztenak eta “aldaketa” politikoa
gauzatuko dutenak.

Irabazleak irabazle, zail egiten
zait aginpide banaketa mentura-
tzea. Oinarrizko jotzen diren, edo
jo izan diren, proiektu bat baino
gehiago dago jokoan eta ikusi
egin behar proiektu horien arabe-
rako koalizioak edo beste interes
kidetasun batzuek eragindakoak
bilakatuko diren ardura instituzio-

naletako nagusi. Edozein kasu-
tan garbi dago alderdien arte-
ko harreman sare berri bat
eraikiko dela, elkarbizitza
berri bat, guztiak daudela
negoziatzera behartuta eta
harreman eta negoziazio ho-

rietan ez arma eta ez armatu-
rik ez dela izango inoren bizkar

edo bularretan. Hasiera da.�

���ramon etxezarreta� � 

�� �INKESTA� � �

Pentsatu duzu bozka
nori eman?

XBai. %29,29. Ez. %32,84.
Zalantzak ditut. %30,55.
Ez dut bozkatuko. %7,32.
� � �Oraingo  galdera. Testua

efeeeeeeee deeeeeeeee
eeee?

� � �Irabazleak irabazle,
zail egiten zait
aginpide banaketa
menturatzea



Kantaren
amaiera

Bederatzi urte zituela hasita,
Udaleko bandan tronpeta
jotzen aritu da 58 urtez.
Azken kontzertua iazko Urte

Zahar Egunean eskaini zuen.
�� Eneritz  Albizu

Z er da zuretzat musika?
Lanbide bat, hobby bat, sentimenduak adie-
razteko edo komunikatzeko bide bat, denbo-
ra pasatzeko modu bat, lasaitzeko edo ani-
matzeko aukera... Mila gauzatarako balio de-
zake musikak; momentu txarretan eta one-
tan. Askotan badirudi musikak zentzua ema-
ten diola egiten dugun guztiari, koloreek
margolan bati bizia ematen dien bezalaxe.

Joxetxo Arrutiren kasuan musika lehen ai-
patutako guztia eta gehiago da, bere bizitza-
ko 58 urte eskaini baitizkio Udaleko bandan

Ez du zehazki gogoratzen zergatik hautatu
zuen tronpeta hainbeste urtetan leku guztie-
tara lagunduko zion instrumentutzat; dakiena
da, bere anaia guztiak musikariak izatetik da-
torkiola musikarekin duen lotura: “Hiru anaia
gara eta hirurak musikariak”, dio Arrutik.

Erabaki sendoa
Bere azken kontzertua, berriz, iazko urte
zahar egunean eman zuen. Tronpetariaren
esanetan, “ez da inolako sorpresa izan
banda uztea. Denek zekiten nire azken kon-

musika landu eta jotzeari. Bederatzi urte zi-
tuenetik lehengo urtera arte, tronpeta izan da
bere lagunik leialena eta 2010ean, agur esa-
teko garaia iritsi eta gero, Uztarria aldizkariak
atzera begirada bat botatzen lagundu nahi
izan dio.

Musikaren munduan lehen urratsak egin
eta bandarekin bere instrumentua jotzen
irten zuen lehen aldia 1952ko San Pedroe-
tan izan zen Eskuztan, garai hartan bandako
kideek eta herritarrek kalejira bat egiten
omen zuten egun hartan.

jakiteko � � � � � � � � � atzera begira: joxetxo arruti34



tzertua zela. Asko pentsaturiko erabakia izan
zen. Norberak ezagutzen du ondoen norbere
burua eta lagatzeko garaia dela sumatzean,
onena garaiz lagatzea da, norbera eta gai-
nontzekoak oroitzapen onarekin geratzeko”.

Bien bitartean milaka kontzertu, bidaia,
anekdota... izan ditu Josetxok, berak esan be-
zela, “onak eta txarrak”. Lau zuzendariren ja-
rraitzaile eta lankide izan da, eta bai zuzenda-
riekin, bai taldeko beste kideekin ere, “hartu-
eman ona” duela dio.

Tronpeta eskuetan hartuta ehunka leku pa-
satu baditu ere, bi nabarmentzen ditu: “Mar-
kina eta hango giroa ezin hobeak dira, eta
baita herrian bertan berria dugun Sanagustin
antzezlekua ere; bandarekin jotzen aritzeko
leku paregabea da, seriotasun puntuarekin”.

Zerbait nahi duenari zerbait kostatzen zaio
eta kontzertuetan maila ona eman nahi due-
nak ere, entseatu egin behar. Tronpeta jole
honentzat ez zen esfortzu izugarria entse-
guetara joatea, oso gustuko baitzituen.

Musika beti odolean
Banda utzi arren, Arrutik ez du musika alde
batera laga. “Niretzat musika ez da instru-
mentuarekin sortzen dudan melodia soilik.
Benetan betetzen nauena musika plazara-
tzea da, horrek gozamena eta asetasun per-
tsonalak eskaintzen dizkit”. Bestalde, musika
entzuteak “liluratu” egiten duela dio, beste
musikariek transmititutako “doinuak ere
atsegin” ditu eta oraindik ere, horrek musika-
ren mundura “sutsuki lotzen” du.

Gustuei dagokienez, kolore gogokoena
urdina du, bandako jantzia bezala, eta abesti
gogokoena Arriagaren Esclavos felices. 

Banda eta honekin batera tronpeta jotzea-
ri utzi ondoren, egunerokotasunean izan di-
tuen aldaketei buruz ere hitz egin du. “Sen-

dagairik onena denbora da. “Hasieran, gauza
guztiekin bezala, oso zaila egin zitzaidan ban-
darekin loturiko gauzak ahaztea, garai hura
amaitu zela onartzea; baina distantzia eta
denbora laguntzen ari zaizkit, apurka-apur-
ka”.

Kontu honek guztiak, beti maite izan duen
leku bat “gehiago mirestera” bultzatu du.
“Txokorik gustukoena baratza dut. Han pasa-
tzen ditut orduak eta egunak, irten ere egin
gabe”. Gauza txar guztiek ezkutatzen dituzte
alde onak: bere musika-bizitza islatzen duen
abestia amaitzean, bere baratzari eskaintze-
ko denbora gehiago izango du.�

���Banda hitza entzutean burura datorkion
lehen anekdotari buruz galdetuta, hala dio,
“Anekdota tristea den arren, hauxe da
buruan zehatz-mehatz grabaturik izan eta
ondoen oroitzen dudana: Iraetako
uholdeak gertatu ziren urtean, ni haur bat
besterik ez nintzen, bederatzi edo hamar
urte izango nituen. Hildakoen artean lagun
minak nituen eta hala ere, hilkutxen alboan
joan nintzen tronpeta jotzen hileta
ospakizunean.

Hilkutxen alboan

1. Azpeitiko danborradaren Zezilio
Arabaolazaren omenaldi eguna,
2007ko urtarrilaren 20an. Arruti, eskui-
netik hasita aurrena. 2. Zezen-plazan,
1988an. Arruti, eskuinetik hasita aurre-
na. 3. Arruti bere tronpetarekin. Nola
ez!

1

3
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� � �TELEFONO ZENBAKIAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

UDALETXEA � � �Asteguna:  09:00-13:30 � � �Larunbata:  09:00-13:00   UDALTZAINGOA � � �Egun osoz

irekita egoten da   ANBULATEGIA� � �Egun osoz irekita egoten da   IGERILEKUA� � �Astelehena: 

14:00-21:00 � � �Beste astegunak:07:00-21:00 � � �Larunbata: 10:00-13:00 eta 16:00-20:00 � � �Igandea eta

jai egunak: 09:00-13:00 � � �Kanpoko igerilekua: ekaina arte itxita   KIROLDEGIA � � �Astegunak: 

10:00-13:00, 15:00-21:00 � � �Larunbata: 10:00-13:00, 16:00-20:00   UDAL LIBURUTEGIA � � �Astegunak: 

09:30-13:00, 16:00-20:00� � �Larunbata: 09:30-13:00 � � �Udan, Gabonetan: 08:30-14:00   ZAPO TXOKO

� � �Asteartea-ostirala: 17:00-20:30 � � �Larunbata: 16:00-20:30

6-7-8-9-10-11-12-27-28-29-30

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

13-14-15-16-17-18-19

Aranburu (Azpeitia).

943 811350?

1-20-25-26

Ruiz (Azkoitia).

943 851966

2-21-22

Jaen (Azkoitia).

943 850660

3-23

Azpiazu (Azkoitia).

943 852989

4-5-24

Gisasola (Azkoitia).

GAUEZ

1-9-20-25-26-28

Jacome (Azpeitia).

943 080258

2-13-14-15-16-17-18-19-21

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

3-6-11-12-22-29

Beristain (Azpeitia).

943 811949

4-5-7-10-23-30

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

8-24-27

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

EGUNEZ

� � �FARMAZIAK (ekaina)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LARRIALDIAK

112

�KANPOKO IGERILEKUA.
Ekainaren 11tik irailaren 11ra egunero
zabalik, 11:00etatik 20:00etara. Sarrera:
bazkideek doan; 18 urte artekoek 4,35€;
18 urtetik gorakoek 5,60€, eta langabetu
eta jubilatuek 3,65€. 

ODOL-EMAILEAK

Ekainaren 29an izango

dute hitzordua, 18:00etatik

21:00etara, anbulatorioan.

� � �GARRAIOA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ALDALUR 943 85 27 18

EUSKO TREN 902 54 32 10

GUIPUZCOANA 943 85 11 59

PESA 943 21 26 99

PIPER ELKARTEA 943 85 25 87

TAXIAK 943 81 13 07

� � �autobusen ordutegi osoa:

www.uztarria.com/azpeitia/

autobusak

� � �ORDUTEGIAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �ERABILGARRI� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

jakiteko � � � � � � � � � zerbitzua36

TOKI PUBLIKOAK

Udaletxea 15 72 00

Udaltzaingoa  15 13 13

Suhiltzaileak 112

Azpeitia Lantzen  15 71 83

Iraurgi Lantzen 85 11 00

Nekazal Bulegoa 81 24 85

Iturritxiki Ludoteka 15 11 79

Zapo Txoko / GIB 15 71 61

INEM 15 04 02

Kiroldegia 81 30 69

Igerilekua 81 41 21

Ertzaintza-Azkoitia           0837 80

Aitonena I 81 51 71

Aitonena II 81 23 89

Epaitegia 02 51 91

Ingurumen Etxea 81 24 48

OSASUNA

Anbulatorioa 0254 00

Anbulator. larrialdiak 02 54 01

Eguneko zentroa 15 74 96

Asepeyo 8144 00

Gurutze Gorria 85 32 97

DYA-Donostia 46 46 22

KOMUNIKABIDEAK

Uztarria 15 03 58

Hitza (Azpeitia) 81 38 41

Hitza (Zarautz) 8900 17

Azpeitian Zer? 81 11 00

Berria                                      943 30 40 30

Gara                                           943 31 69 99

Noticias (berriemailea)   687 60 50 06

DV (berriemailea)  610 81 29 12

Argia                                           943 37 15 45

Nabarra                                   948 22 71 25

Arrate Irratia (berriemailea) 81 26 32

Loiola Herri Irratia 81 44 58

Euskadi Irratia             943 01 23 00

Erlo Telebista (Azpeitia) 81 53 35

Izarraitz Telebista 85 13 05

ETB                                               943 01 17 05

ALDERDI POLITIKOAK

EAJ 81 55 70

Hautetsi Independentistak 15 72 00

EA 81 00 11

EB-Aralar 15 72 00

SINDIKATUAK

ELA 81 34 46

LAB 15 13 56

EHNE 81 39 28

KULTURA-EUSKARA

Euskara Patronatoa 81 45 18

Udal Euskaltegia 81 19 47

AEK 15 10 89

EHE 15 10 89

Udal Liburutegia  15 71 95

Loiolako Liburutegia 8165 08

Kontseilua                          943 59 12 00

Bai Euskarari                  902 43 00 26

IKASTETXEAK

Iraurgi 81 02 10

Iraurgi (Betharram) 81 16 68

Iraurgi (Milagrosa) 8163 80

Iraurgi (Jesuitinak) 81 22 49

Ikasberri 15 12 46

Karmelo Etxegarai 81 26 97

Urola BHI 15 02 28

BESTERIK

UGLE (Urolako gay-lesbian.) 273 posta 

Xoxoteko aterpea 58 10 07

Eregi Euskara-Komunikazio Zerbitzuak

943 08 06 88



IZARRAITZ OLAIZOLA
Dublin

Europako herri
garestienetakoa
dun bizitzeko”

Lanik gabe geratu eta kanpora joatea
erabaki zuen. Maitemindu eta ezkondu
berri da, indiar batekin. � Ainitze Agirrezabala

“

Nolatan bizi haiz Dublinen? 
Duela bost urte etorri nindunan, lanean kon-
tratua bukatu zitzaidanan-eta. Zalantzak izan
nitinan Londresera edo Dublinera, nora joan,
baina Dublinen ezagun bat ninan eta haren
etxera etorri nindunan. Lana ere bilatu ninan,
otordu lasterreko jatetxe batean.
Euskaldunik bilatu al dun hor?
Bai, etorri eta berehala. Denbora bat eginda,
ordea, Euskal Herrira itzuli hitunan, eta or-
duan lankideekin hasi nindunan irteten.
Haietako bat indiarra dun, eta hiru urteko ha-
rremana eta gero, urtarrilean ezkondu gintu-
nan. Gurasoak ez ezik, Julian Barrenetxeako
lau lagun ere bodan hitunan abestera etorri-
ta. Egundoko sorpresa eman zidatenan.
Zer moduz moldatu haiz horra?
Hasieran gogorra egin zitzaidanan, egural-
diagatik. Abenduan 16:00etarako iluntzen
din, eta udan abrigoa jantzi beharra zagon.
Dublin eta dublindarrak...
Dublin ikusteko ez dun oso polita. Kultura
din, hori bai. Alkoholismo tasa handia zagon,
eta jendeak kalean edan egiten din. Eduka-
zio oneko jendea Dublindik kanpora bizi dun. 

Dublingo gauza on bat eta txar bat.
Herria ez dun oso garbia, kontainerrik ez
zagon eta zaborra kale bazterrean ikusten
dun botata. Ateratako zabor poltsari pegati-
na urdin bat jarri behar zaion, eta hiru pegati-
nak 10 euro balio diten. Zabor-poltsak pega-
tinarik ez badin, ez diten jasotzen, eta egune-
tan hor egoten dun. Bizitzeko Europako he-
rrialderik garestienetakoa dun, eta parran-
dak eta lagunak asko botatzen ditinat faltan.
Gauza on bat: taberna batzutan zuzeneko
musika irlandarra egoten dun.    
Zerk harritu hau gehiena?
Euskal Herrian norbaiti ukituz gero ez dinagu
ohiturarik ‘barkatu’ esateko, nolaz eta bultza-
da handiren bat ematen ez dinagun. Ba,
hemen, norbaitek ikutu txikiena egin orduko
‘barkatu’ esaten din. Azkenerako, hainbeste
‘sorry, sorry, sorry’, leporaino eginda buka-
tzen dinagu.
Azpeitira bueltatzeko asmorik bai?
Paperak zuzendu zain gaude, Azpeitira bisi-
tan joateko. Gurasoek ezagutzen diten nire
gizona, baina amamak eta lagunek oraindik
ez. Momentuz bisitan joango gaitun.�

1

3

hantxe bertan  � � � � � � � � � jakiteko 37

1. Izarraitz Olaizola Zarautzen. 2. Olaizola
senarrarekin. 3. Olaizola, Vinay senarra eta
Olaizolaren ama, Dublinen.

2



Eta, nongoa haiz, bada?
–Armeniakoa. 
–Armeniakoa? Munduan bizpahiru beste-

rik ez ditinat ezagutzen!
–Eta hi?
–Euskalduna.
–Euskalduna? Nik ere ez diat, bada, asko-

rik ezagutzen... Intxauspe baten historia ira-
kurria diat, Armenian izan zena Lehen Mundu
Gerra garaian. Venezuelarra zuan, baina noiz
edo noiz euskaldun odolekoa izandakoa.
Gerra lehertu zenean Europara etorri zuan,
aliatuen armadan gerra egiteko asmotan,
baina, kontua nola izan zen ez dakidan arren,
turkoekin batera egin zian gerra. Militar ikas-
ketak egindakoa zuan, eta, horrekin batera,
abenturazale txikia ez. Historialariek diote-
nez, 1915ean otomandarrekin ari zuan ge-
rran.

Horretan, Armeniako hiriburu zaharra, Van,
setiatzeko agindu ziotean, errusiar armada
gerarazteko, indarrean zetorren-eta. Van de-
lako hiriburura ailegatu, eta ordu arte bizian
ikusi ez zituenak ikusi zitian delako Intxaus-
pek. Liburu bat ere idatzi zian, Lau urte Ilargi
Erdipean, non bere begiz ikusitakoa kontatu
zuen…

Hiru laurdenak bidean hil
–Zer zion liburu horrek? Leituta al daukan?

–Aspaldi... Nola turkoek armeniarrak per-
tsegitu zituzten, eta nola oldeka kanporatu zi-
tuzten. Intxauspe horren arabera, turkoek
hartu armeniarrak Itsaso Beltza eskualdean
eta Anatoliako erdialde eta mendebaldean,
eta Siria eta Mesopotamiako lur mortuetara
barrena behartu zitiztean. Eta gehienak, hiru
laurdenak, bidean hiltzen zituan, gose-ega-
rriak edo tifusak jota. Bizirik irauten zutenek
ez zitean zori hobea. Batzuk, kurdu eta kau-
kasiar bandoleroen erasoetan hil zituan.
Beste batzuk zaindariek beraiek hil zitiztean...
Nonbait, zaindariak ere nekatu eta nazkatu
egiten zituan armeniarrak desertuan zuzen-

Armeniarra

� � �Van delako hiriburura
ailegatu, eta ordu arte bizian
ikusi ez zituenak ikusi zitian
delako Intxauspek

� � � � � � � � � � � � � � � �miel a. elustondo� � �

tzen, eta kulata-kolpeka akabatzen omen zi-
tiztean. Inoiz ibai handiren bat tokatu, eta,
bala-tiroka, beste aldera pasatzera derrigor-
tzen zitean jende gaixo hura, eta, goseak eta
egarriak, hezur eta azal besterik ez zen jende
hark, indarrik ere ez igeri egiteko, eta bertan
hiltzen omen zuan kantitatea! Uretara sartu
bai, baina ez zirela handik irteten. Uraren ol-
deak eramaten zituela. Intxauspek kontatzen
zian bere begiz ikusiak zituela Eufrates ibaia-
ren ertzetan ehunka ume eta emakumeren hi-
lotz ustelduak –denak armeniar karabana
haietako jendea–, putreak eta txakalak etorri
zain... Zuen Intxauspe horrek esaten zian Tur-
kiako alderdi nagusiak ondo baino hobeto
asmatu zuela plana, ez zela bat-bateko geno-
zidioa izan. Armeniarrak akabatu nahi zituzte-
la lehenengo, baina, gero, greziarrak eta in-
perioan bizi ziren gainerako kristauak ere gar-
bitzeko asmoa zutela, otomandarrak izana-
gatik ere! Milioi eta erdi armeniar garbitu zi-
tuztela kalkulatzen ditek historialariek... Nahi
al duk zigarro bat erre?

–Aukeran nahiago ez... Nola dun izena
hik?�
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