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AITOR BENGOETXEA ‘ONDARRU’
Sanagustin Kulturgunearen kooperatibako koordinatzailea

Denen ekarpena
behar dugu”
Kultur Mahaiak hartu du jada Sanagustinen
kudeaketa. Kulturgune erreferentzial bihurtzea dute
orain erronka, “bizia eta dinamikoa”. �� Mailo Oiarzabal

S anagustin Kul-
turgune osatua uztailaren 22an
jarri zen abian. Lau egun lehena-
go, estreinaldi horren bezpereta-
ko lanen eta azken ukituen bu-
ruhausteen artean egon zen Uz-
tarriarekin Aitor Bengoetxea On-
darru. Lanez eta kezkaz gainezka,
baina i lusioa eragiten dion
proiektuari ekiteko gogoz.
Zer balorazio egiten duzue
orain artekoaz? 
Balorazioa positiboa da, azkene-
an lortu dugulako herrian kultura-
ren erakusleiho izango den tres-
na bat, Azpeitian aspalditik behar
zena. Orain tresna hori zaindu eta
elikatu egin behar da. Irekierare-
kin ez da eraikinaren bizitza buka-
tzen, hasi egiten da. Denetariko
emanaldiak egin dira. Kudeaketa

“
Udalaren esku egon da, Kultur
Mahaiaren laguntzarekin. Modu
probisionalean egon da eta, ze-
goen moduan egoteko, nahiko
ondo funtzionatu duela uste dut.
Neurria hartzen ibili gara, eta neu-
rri-hartze horretan zaplastekoak
hartzen dituzu, batetik eta beste-
tik, karrilean sartu arte.
Herriko talde asko pasatu
dira hilabeteotan Sanagus-
tinetik. Zer balorazio jaso
duzue haiengandik? 
Gauza asko kalean, arkupetan,
hotza pasatzen eta bitarteko
nahiko xumeekin egitera ohituta
daudela kontuan hartu behar
dugu. Hortik pixka bat baldintza
hobeetara pasatu dira eta hori
erronka izan da guztiontzat, baita
taldeentzat ere. Bitarteko gehia-

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

� � �Jaio. 1981eko irailaren 26a.
� � �Herria. Azpeitia. � � �Bizi
tokia. Azpeitia. � � �Lanbidea.
Arte Ederretan lizentziatua,
Sanagustin Azpeitiko
Kulturgunea Kooperatiba
Elkarteko koordinatzailea da.

Eta ikusleen harrera? 
Jendeak bazeukan horrelako
gune baten gogoa eta beharra.
Hor hiru elementu daude, hartzai-
lea, igorlea eta mezua, eta lotuta
daude: igorlea gustura, mezua
txukunago bidaltzea izan duela-
ko; eta hartzaileak, herriak, ikus-
entzuleak, harrera oso ona egin
dio. Askotan bete da; baita jen-
dea kanpoan gelditu ere, edukie-
ra kontuengatik. Erantzuna, nor-
malean, oso txukuna izan da. Sa-
nagustinek halako iman bat ere
badu: herriaren erdi-erdian, jen-
deak espazio horrekiko lehendik
ere baduen lotura... Gainera, jen-
dea zorrotz ere azaldu da alde ba-
tetik, esijituz; eta pozten naiz,
hemen esijitu egin behar da, diru
publikoa delako, herriarena eta

go izanda, taldeek ere gehiago
ematen dute, gehiago prestatzen
dute emanaldia, gehiago entsea-
tzen dute; anbizioa, modu sanoan
ulertuta, gehiago pizten zaie. Bi-
tarteko txukunak daudenean, jen-
deak beste jarrera bat hartzen du.
Balorazioaz beraiei galdetzea
hobe, baina nik jaso dudana oso
ona izan da. Taldeek prestutasun
handia erakutsi dute, ireki zen
unetik. Zazpi hilabetetan, talde
guztiak ez dira pasatu, baina asko
bai.
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herriarentzako, eta gauzak ahalik
eta txukunen egin behar dira.
300 lagunentzako edukiera
du kulturguneak. Horrela
ondo, gutxiegi...? 
Eserita bai, 300 sartzen dira
ondo, baina tente erdi huts geldi-
tzen denaren sentsazioa ematen
du. Edukiera hori handitzeko jada
lanean ari gara, eta espero dugu
hilabete gutxi barru 460-480 la-
gunentzako edukiera izatea. Ese-
r i ta 300ekoarekin jarraituko
dugu, baina bestela ia 500eko
kopuru horrek aukera polita ema-
ten digu.
Orain erronka berri baten
aurrean dago Sangustinen
proiektua: Kultur Mahaiak
kudeatuko du, ostalaritza
zerbitzua barne. 
Beti esaten dugu, guretzat titula-
rra ez da ‘Sanagustinen taberna
irekitzera goaz’, ez: Sanagustinen
kudeaketa Kultur Mahaiak hartu-
ko du, kooperatiba horren bitar-
tez, eta horren barruan ostalaritza
zerbitzu bat eskainiko dugu. Hori,
garbi. Beste zerbitzu batzuk ere
eskainiko dira, egunero egongo
da irekita; programazioa ere, es-
pero, txukunagoa eta osatuagoa
izatea. Taberna zati inportantea
da, diru-iturri izango den aldetik,
baina ez da taberna bakarrik.
Dena da erronka, dena.
Zertan nahiko zenukete na-
barmentzea, kudeaketa be-
rria? 
Kulturgune erreferentzial bat iza-
tea da gure nahia. Egunero irekita
egongo da, horrek diru-iturri bat
suposatzen du, eta dirua bertan

inbertituko da beti; irabazi asmo-
rik gabeko proiektua da, autoges-
tio formula bat. Kudeaketa es-
kaintza guztian nabarmenduko
da. Kultur eskaintza hobea, pro-
gramazio aldetik. Euskara gune
erreferentziala ere izango da;
euskararekin lan asko egitea es-
pero dugu, ez hitz egitea bakarrik.
Mediateka bat, erakusketak ere
hobeak izatea...
Planteatu duzuen kudeake-
ta ereduarekin desadostasu-
nak eta kritikak ere plazara-
tu dira. 
Gure kudeaketa eredua, eta hori
ibiliak erakutsiko du, nahiko hori-
zontala da. Kudeaketa eredu
bizia eta dinamikoa egin nahi
dugu, bertan jasoko dena bertan
inbertituz. Gardena izatea nahi
dugu, guztiz, eta horregatik pro-
posatzen diogu Udalari jarraipen
batzordea osatzea. Sare sozial
handi bat dago hor atzean, Kultur
Mahaiko taldeekin egina; hau ez
da bi pertsonaren buru-berotze
bat, denbora askoan zehar Kultur
Mahaian landutakoa baizik. Kla-
bea da herriko 25 kultur talderen,
herriko ia talde denen, babesa
duela. Eta, aurrera begira, guztiz
irekia eta denen aportazioa be-
harko duen proiektua da, baita
kontra azaldu diren horiena ere.
Denen ekarpena behar dugu.
Soreasu ere ireki da eta, bat
batean, ezer ez izatetik bi
gune garrantzitsu izatera
pasatu da Azpeitia. 
Gu lehendik Sanagustinekin ari
ginen lanean, joan den bost urte-
an proiektua aztertu dugulako,
ekarpenak egin ditugulako, eki-
pamendu aldetik hobekuntzak,
obren jarraipena... Gu harekin
geunden, eta horretan zentratu
gara. Bestea fase ezberdinak
ziren, oso proiektu handia. . .
2006an lokalen partiketaz bilera-
ren bat egin zen, baina harrezkero
ez dugu informazio gehiegirik
jaso. Gure erronka, orain, Sana-
gustin da, baina dudarik gabe az-
tertu beharko direla Soreasurekin
dauzkan sinergiak, eta koordina-
tu egin beharko direla.�

2006tik ez dugu

Soreasuri buruz

informazio

gehiegirik jaso”
“

Titularra ez da

‘Sanagustinen

taberna irekitzera

goaz’”
“

Aitor Bengoetxea sarrerako atearen ondoan, Sanagustin atzean duela.
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U da oporraldi eta lasai-
tzeko garai bezala ulertzen dugu gaur egun.
Baina duela 75 urteko uda ez zen ohikoa
izan. Gerra luze eta odoltsu baten hasiera
eman zen orduan. 1936ko Europan garai na-
hasiak ziren haiek, krisi ekonomiko bortitza
eta demokraziaren prestigio galtzea zirelarik
ezaugarri nagusiak.  Demokraziaren alternati-
ba bezala aurkezten ziren bi ideologia elka-
rren aurka borrokatzen ziren: faxismoa eta
komunismoa. Baina Europa guztian eman
zen gerra zibil bakarra Espainian eta luzape-
nez gure artean eman zen. Aspaldiko eziniku-
siak azaleratu ziren eta okerrena, familia asko
bitan banatu ziren.

Aditu gehienek diote gerra zibilak bortitze-
nak direla, anaiarteko gerrak direlako. Ze
arrazoi duten horrela diotenek!! Familia ba-
koitzaren baitan gertatzen da zatiketa. Mahai
berdinean jan dutenak bapatean aurkako lu-
bakietan aurkitzen dira borrokan eta baten
zorigaiztoa bestearen ongizatea izan daiteke.
Ze zaila izan behar duen horrelako gerra
batek sortutako zauriak sendatzea.

Euskadiko eta luzapenez Azpeitiko politi-
karen bilakaerak gainera horrelako egoera
asko gertatzea ahalbideratu zuen. XIX.
mende bukaeran Sabino Aranak sortutako
ideologiak bitan banatu zuen ordurarte elkar-
tua zegoen familia politiko euskalduna: kar-
lismoa. Zatiketarako arrazoi nagusia ez zen
izan erlijioaren funtzioa baizik eta bakoitzak
aitortzen zuen aberria baizik. Bere buruari
karlista deitzen jarraitu zutenentzat aberri
hori Espainiak izaten jarraitzen zuen eta,
aldiz, jeltzale deitu ziotenentzat aberria Eus-
kadi zen. Hora hor gatazkaren muina.     

Nire aitonaren familian ere zatiketa eman
zen bere burua abertzaletzat eta karlistatzat
zutenen artean. Lau anaia eta bitan banatuta.
Hori nire birramonaren zorigaiztoa. Bere fa-
milia bitan banatuta, nire aitona eta beste
anaia abertzaleen aldean eta beste biak kar-
lista sutsuak. Elkarren aurka borrokatu ge-

Aitonen gerra

� � �Mitoak eta gezurrak alde
batera utzita 
gertakizunen egiak 
hitz egin dezala

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

rran, batek bere bizia galdu bertan, baina
gerra eta gero zer? Frankoren erregimen be-
rrian bizitzak aurrera egin behar eta familiak
ere berreraiki egin behar, ze erremedio!!! Zai-
lena, galtzaileen kasuan, eta horrela zioen
nire aitonak, herriko jauntxo berrien gehigike-
riak eta bidegabekeriak pairatu behar. 

Nere aitonaren familiaren kasuan lortu
zuten gerrak familia ez desegitea, liskarrak
alde batera utziz baina bakoitzak bere oroi-
menak ondorengoei adieraziz.

Gainditu gabeko erronka
2007an Espainian onartutako Memoria his-
torikoaren Legea-k erakusten digu zein den
gainditu gabeko erronka: gorrotoak alde ba-
tera uztea baina oroimenak eta egi historiko-
ak deuzestu gabe. Irabazleek 40 urtez zabal-
dutako mitoak eta gezurrak alde batera utzita
gertakizunen egiak hitz egin dezala, egia jaki-
tea baita justizia egiteko lehen pausoa. Bide
honetan erakunde publikoek zeresan handia
dute. Hildakoak bere familiei itzuli eta egia
guztia kaleratu dadila. Hori da gure aitonen
gerra hura benetan bukatzeko modu bakarra.
Hori eta gehiago zor diegu!�
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E l izako ezkontza mota
standarrean, konpromiso, hitza aipatu ohi
dugu. Hitz hori ez dakit nori zuzendua dago-
en gehiago, ezkontzen direnei edo bertara
doazen gonbidatuei. ezkontzara baino gehia-
go bazkarira doazenei.

Horrelako ezkontza baten aurrean, jendea-
ren artean gehien entzuten dena, da: “Jo, aur-
ten hiru boda zazkeat...”. Patrikarekin gehiago
pentsatzen dugu holakoetan, garai hauetan
gehiago; hipoteka, kotxea, hau eta bestea.
Gutxi entzuten da –lagun bat badudan
arren– “Hau ona! Aurten hiru boda zauzkeat!
Kriston goue zaukeat hirureta juteko!”. 

Azpeitiar gaztelanieraz “inbitau” hitza,
denok ulertzen dugu, normalean behintzat,
“trago batea inbitau”, “afai batera inbitau”,
zeinak esan nahi duen, batek besteari zerbait
eskaintzen diola bere kontura. “Boden” kon-
tuan, denek dute gonbidapena baina para-
doxikoki guztiek dakite buruko 150€ dela. 

Ezkontzak mundu osoan zehar egin izan
dira eta egiten dira. Erlijio guztiek dituzte  be-
raien errituak, budistek, hinduistek, musul-
manek eta ijitoek. Erritua eta festa elkartzen
dituzte. Batzuk xumeak dira, beste batzutan
festak egunetan irauten du. Ez dudana argi,
“inbitaziyuen” kontua hemen bezala egiten
duten.

Lehengo ezkontzak VS oraingoak
Euskal Herrian, lehen, zentzu gehiago zuten
ezkontzek, eta opariak eguneroko beharreta-
ra zuzenduak zeuden, arreoa deitzen zi-
tzaien: izarak, altzariak, arropa eta horrelako-
ak ziren. Baserrietakoez ari naiz batipat. Jen-
dea elizara erabat joaten zen, eta agian aste-
gun buruzuri batean, goizeko zazpietan eta
neguan ezkondutakoak ere baziren. Beltzez
jazten ziren emaztegaiak. Igandean edo baz-
karia egiten zen eta festa, batzuetan pare bat
egun luzatzen zena. Familiek elkar ezagutu
eta elkarrekin ospatzen zuten eguna. Gogo-
angarria izaten zen guztientzat, horrelako jan

Zenbait konpromiso

� � �Ulertzen ez dudana da

konpromisozko inbitaziyue, behin

eta berriz eskaini, eta elkarrekin

ezkontzen ez diren bi hitz

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

edana ez baitzen eguneroko kontua, ezta gu-
txiago ere. 

Gaur egun elizako ezkontza errituak zentzu
estetikoa du ezkonkideentzat, oso gutxik za-
paltzen baitute eliza. Jende mordoa, jantziak,
eskenatokia klik, klik flasha! 

Badirudi gero eta gauza gehiago antolatu
eta orduan eta konprometituago sentitzen
garela. Eta gero erromantizismo hitza aipa-
tzen da. Ba al da erromantizismorik guztia
hain kalkulatua, kopiatua denean? Ez al dira
erromantizismoaren esentzia sorpresa eta
originalitatea? 

Lagun arteko bazkariak beti dira ederrak,
eta giro aldetik, gonbidatuaren ikuspegitik
ezkon bazkaria horietako bat gehiago dela
esango nuke. Hainbesteko handitasunak
xarma ere kentzen dio, saturazioz sudurzulo-
etatik perzebeak ateratzeraino eta gorputze-
ko zulo guztiak isteraino patez. 

Ulertzen dut norbaitek bazkari bate-
tan 150€ gastatzea benetan

gustatzen bazaio, batek Ar-
zaken gastatu ditzakeen
moduan edo Getarian ma-
riskoa jaten. Barru-ba-
rruan ulertzen ez dudana
da konpromisozko inbita-
ziyue, behin eta berriz es-
kaintzen den zerbait, eta
elkarrekin ezkontzen ez
diren bi hitz. Kontzeptu

berezia hauxe.�





� � �ESANA DAGO� � � � � � � � � �

� � �“Oso gustura
gaude. Iazko
festetarako
kalejirako zerbait
egitea pentsatu
genuen, eta poliki-
poliki forma
hartzen joan da, eta
egia esan, oso ondo.
Aurten ere harrera
bera espero dugu”
SKANDALUE
elektrotxaranga

� � �“Gure
kontzertuetara 200
eta 500 pertsona
inguru etortzen
dira, musika mota
gustuko dutelako.
Saninazioetan
badakigu 3.000
izango direla”
FRIDAY’S CREW
musika taldea

Skandalue elektrotxaranga.

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

GORA. Eskaintzak euskaraz.
Bejondaiola erakuslehioan eskaintza hauek euskara hutsean egitea erabaki duen
dendari honi. Euskararen ofizialtasuna lortzeko bidean urrtas ederra! � Uztarria

BEHERA. Iragarkiak euskaratuta, askoz hobe!
Mota guztietako autoak, furgonetak... erosteko prest dago mutil hau. Berak, berriz,
iragarki hau gaztelaniaz zabalduta euskara saltzeko dauka. � Uztarria�

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

�FAROLAREN BABESEAN.
Kale-argiaren altzoan, goxotasunean, egin dute kabia txoritxo hauek. Udaleko langileak
argiteria ikuskatzen ari zirela, barruan lau kabi zituen kale-argia bilatu zuten, Olazko ermita
inguruan. Ez dakite noren kabia izan daiteken, baina baliteke txolarrearena izatea. Udaleko
langileen esanetan, “ez da batere ohikoa halako kabiak bilatzea”. �� Ainitze Agirrezabala�

Urria garestia da eta ugaria
merkea. Beraz, azpeitiarra mer-
kea da, azpeitiarra nonahi eta
noiznahi aurki liteke. Mendian gi-
belurdina nekez eta gutarra erruz.
Itsas ertzean aparkalekurik ez eta
marmoka adina xapo.

Abuztuan, inperioko metropo-
lia hutsik utziz kolonietara jo zale
gara. Koloniarik azpeitiartueneta-
koa Zarautz izango da. Gertu,
bertatik bertara, gustuko duguna
nahieran izateko aukera parega-
bea. Eguraldiak lagunduz gero,
munduan parekorik ez duena.

Natiboak ere jende jatorra. Es-
kuzabal hartzen gaituzte, bertako
sentiaraziz. Urte askotako harre-
manak elkarbizitza errazten du.
Elkarrekin eroso sentitzen gara.
Urkoaren berezitasuna xelebre
egiten zaigu baina haiek eta gu
uztarri berean lotu eta aurrera
egiteko moduko idi parea gara. 

Ondo konpondu arren, natibo-
ek beti gogoraziko digute inbadi-
tzaile garela, udan, gurea ez eta
beraiena den zerbaiten jabe egi-
ten garela. Alegia, teorian lurtiar
ororena den hondartza, beraiena
dela. Eta betikoa entzun behar,
egunen batean peajea jarri be-
harko digutela. Nirea niretzat eta
bestena erdibana, jainko kontsu-
mista berriaren legea.

Inbaditzaile fama izan arren, gu
ere jende jatorra gara. Trukean oi-
narritzen da gure indarra. Bi hila-
beteko ur gaziaren truke guk be-
raiei urte osoko ur geza ematen
diegu. Eta sekula santan iturria ix-
teko mehatxurik egin gabe; eta
Saninaziyuetan peajerik gabe
gure herrira poltxikoak beteta
etortzeko gonbite zintzoa eginez.

Ur gazi ugaria merke eta ur
geza urria garesti. Beraz, azpei-
tiarra merke ala garesti?�

Gazi geza 

� � � � � � � � � � � � � � �txetxu urbieta� � �
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KILOMETROAK. Saninaziyotan eta oporretan pentsatzen dugun bitartean,
ziur Ikasberri Ikastolakoak Kilometrotarako falta diren egunak zenbatzen dabiltzala.
Ekitaldi pila egin dute azken hilabeteetan, baina gehien itxaroten den unea udarekin
batera etorri zaigu. Kilometroen abestiaren aurkezpena. Ze esatek! talde azpeitia-
rrak eta azpeitiar askoren kolaborazioarekin. Klik bat eginda aurrera goaz...

Badatorrela… abesti eta guzti!

� � � � � � � � � � � � � � � �alex silva� � �

� � �UZTAILEKO ARGAZKIEN OINAK. HIL HONETAN...� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ARTEA. Oreina metroan, ostruka lantegian... Mikel Uri-
betxeberria urrestildarraren artea ulertzeko modua da.
Donostiako KUR galerian ikusgai izan da bere obra eta
originaltasuna eta irudimena ez zaizkio falta. Gure herriko
parajeren bat ere ikus zitekeen errinozeronte batekin.

A zer... animalikeria.

KULTURA. Urteetan azpeitiarren amets izan diren kultur proiektuak
zabaldu dira azken hilabeteetan. Kultur espresiorako aretoak falta ziren
herrian eta orain, Soreasu eta Sanagustin zabaldu dira. Hori bai, oso
kudeaketa desberdinekin proiektu bakoitza. Santiotarako Kultur Ma-

Sanagustin Kulturgune osatua zabalik!
haiak kudeatzen duen Sanagustin zabaldu da. Abenduan inauguratu
bazen ere, herri mugimendutik sortu den indarrak kudeatuko du kultur-
gunea aurrerantzean eta egindako apustuen artean, bertan zerbitzu in-
tegrala eskaintzeko taberna jarri dute. Ea urte askotarako den!.�



Alarmak hamaikagarrenez jotzean esnatu zara.
Hau buruko mina! Zertan ibili hintzen atzo? Pelikule-
tako flash-back bat balitz bezala, burua aurreko
eguneko irudiak gogoratzen hasi zaizu. Txosnetako
jolasak, bazkariko arroza, kalejira... Gogoratzen al
haiz? Atzo Saninazio bezpera zen, eta beste urte
batez marea arroxan murgildu zinen. 

Noiz erretiratu zinen? Ez zara gogoratzen, eta
ezta  askorik inporta ere. Eta orain, ze ordu da?  Er-
lojuari begiratu diozu, berandu xamar. Salto batez,
ohetik altxatu eta irri txiki bat egin duzu. Txomingero
Bluxarroxen I. Bazkaria zain daukazu erdikalean, ho-
nezkero hastear.

Urte kopuruz zaharragoa den batekin izandako
berriketaldiaz gogoratu zara. Orain dela ez asko Sa-
ninazio egunez ajea pasatzera hondartzara joaten
zela kontatu dizu. Herrian egunez ez zegoela ezer,
eta denbora gutxian, festetako eskaintza gauetik
egun osokoa izatera pasa dela, herri bazkariarekin

Arroxak itsasbeherarik ez
� � � � � � � � � � � � � � � �yuri agirre� � �

lehendabizi, bakailau txapelketarekin ondoren eta
Txomingero Bluxarroxen bazkariarekin azkenik.

Jantzi dituzu loradun prakak, handiegi duzun al-
kandora zaharra, “Gora Euskadi!” txapela eta begi-
zuloak tapatzeko betaurrekoak; txomingero konple-
toa. Kalean batzuek harrituta begiratu dizute. Zuk,
beraien piurei erreparatu diezu: soineko dotoree-
nak emakumeek, eta alkandora garestienak gizo-
nek. Hori al da ba festarako arropa? Kalimotxoz zi-
kindu ezin dena? Oraindik batzuek festak euren us-
tezko estatusa erakusteko erabiltzen dutela dirudi,
azpeitiartasuna. Eta arropa dotorerik ezean, Puerto
Ricora joan gabe etxean geratzea hobe. 

Baina arroxak ez du itsasbeherarik, eta geroz eta
gorago doa, bazter guztiak bustiz. Saninazioak, bu-
lego batetik diseinatzetik arkupetan asanblada
bidez kudeatzera pasatu diren heinean, handinahi-
keriatik herrikoitasunera igarotzen ari dira. Herritik,
herriarentzat, gozatu olatuaz!�

Galdetzen hasita, zenbat metro egingo

ditu jendeak Interneteko Klikmetroak-

en urria bitartean? � Uztarria

Egiten al duzue

saninazioetan

familiako bazkaria?
� Ainitze Agirrezabala

J.M. ZUBIZARRRETA
erretiratua

“Festetan ez naiz
herrian egoten,
Errioxara joaten
naiz. Sasoirik ez

dugu festarako. Garai batean
desiratzen egoten ginen
saninazioak noiz helduko, eta
gonbidatuak izaten genituen
etxean, bazkaritan, eta ondoren
korridara joaten ginen”.

KARIN KUPCHIK
langilea

“Senarra eta biok
taberna dugu, eta
familiako
bazkaririk egiterik

ez dugu. Santio eta
saninazioetan lana egitea
tokatzen zaigu guri. Zer egingo
dugu ba!”. 

AINTZANE ARRUTI
langilea

“Saninazio
bezperan egiten
dugu guk
bazkaria. Tropel

handia elkartuko gara, dozena
bat lagun eta umeak. Egun
horretan zerbait berezia
prestatu beharko dugu jateko”.

AMAIA GARMENDIA
langilea

“Anaia-arrebak
elkartzen gara
saninazio
egunean

bazkaltzeko. Mahaikada ederra,
dozena bat lagun. Bazkari
berezia egin eta bazkalostean
kantuan egiten dugu.�

���INKESTA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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San Ignazio bigarrenean ekingo diote mundu
guztiko musulmanek Ramadanari. Euren “hilabete
nagusi” honetan zehar, eguzkia agertzen denetik
ezkutatzen denera, musulman helduek –gaixo,
zahar eta haurdunek izan ezik– ez dute ezertxo ere
jaten ez edaten, ez sexu-harremanik izaten. Egun-
sentian gosaltzen dute, eta eguzkia sartu ondoren
elkartzen dira, lagunarte alaian elkarrekin afaltzera.
Baina egun osoan ezer ez, Koraneko hitz asegarriak
eta Allahren arnasa suspergarria besterik. Gizakia
ez baita ogiz bakarrik bizi. Ogiak berak arnasa
behar du, oreak ura behar duen bezala.

Ramadana ez da beti urte-sasoi berean izaten.
Musulmanek ilargiaren araberako egutegia dute, ez
eguzkiaren araberakoa, guk bezala. Beraz, euren ur-
teak ez dira denak berdinak –365 egunekoak, gure-
ak bezala– eta, gure egutegiarekiko, euren jaiak al-
dakorrak dira, ibiltariak, ilargiaren antzera. Ramada-
na ere ibiltaria da, eta edozein urte-garaitan egokitu

Ramadana
� � � � � � � � � � � � � � � �joxe arregi� � �

daiteke. Aurten, abuztuaren 1etik 30era. Jakina,
eguna luzeago eta baraua luzeago. Egunak beroa-
go eta baraua gogorrago. 

Ez legoke gaizki, oporretako patxadaz baliatuz,
edo jaietako zalapartatik zertxobait aldenduz, Azkoi-
tiko meskitara hurbilduko bagina –Azpeitiak ere las-
ter izango omen du berea–, kontuak esatera, egote-
ra, arnastera. Ba al dakizu Azpeitian 700en bat ba-
direla guztira, eta beste horrenbeste Azkoitian?
(1.200 milioi inguru munduan, Lurreko bost biztan-
letik bat hortxe nonbait). Zu eta ni bezain azpeitia-
rrak dira, beraiek hala nahi badute. Ez dira “kanpo-
tarrak”, nahiz eta gehienak magrebtarrak, senegal-
darrak eta pakistandarrak izan. Denok izan ginen
noiz edo noiz “kanpotar”, bertakotu ginen arte,
beste batzuek hartu gintuztenari esker. Denok gara
nonbaitetik etorriak, eta ez dakigu bihar nora jo be-
harko dugun. Denok gara bidazti, erromes, ilargia
bezala. Ramadan on, musulman adiskideok!�



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

� � �OTSOBELTZ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Esnatu zara, konparazio batera Carrion
de los Condesen, eta bidea daukazu zain.
Bospasei orduko joana, bospasei ordu pen-
tsatzeko. Eta egiten duzu bidea, eta bideak
egiten zaitu. Eta pasatzen zaitu jendeak, eta
pasatzen duzu jendea, eta hitz egiten duzu
batarekin eta bestearekin, bi hitz dakizkizun
edozein hizkuntzatan, eta helmugara iritsi
nahi duzu lehenbailehen. Zeozer jan, edan,
atseden hartu, giharreak lasaitu.

Eta bazkaldu duzu, Tourra dago telebistan,
eta pentsatu duzu, horiek ere esnatuko zirela,
konparazio batera, Saint-Paul-Trois-Chate-

Bidean
� � � � � � � � � � � � � � � �eñaut frantzesena� � �

aux-en, eta bidea daukatela zain. Bospasei
orduko joana, bospasei ordu pentsatzeko.
Eta egiten dute bidea, eta bideak egiten ditu.
Eta bakarrik doaz, zu bezala, edo tropelaren
babesean, eta batarekin eta bestearekin hiz
egiten dute, bi hitz dakizkiten edozein hizkun-
tzatan, eta helmugara iritsi nahi dute lehen-
bailehen. Zeozer jan, edan, atseden hartu,
giharreak lasaitu. 

Eta burua hurrengo egunera joan zaizu, eta
gero Compostelara, han bukatuko delako
bidea. Albariño freskoa izango duzu zain,
pulpo a feira, han egongo da Done Jakue,

gaiteroren bati pieza on bat entzungo diozu
igual. Baina laster dira saninazioak, nahi ze-
nuke txupinazoan egon, Urduñatik Fandiño
ikustera etorriko diren lagunak agurtu,  Zokoa
elkartekoak bakailao txapelketa irabazten
ikusi, gaiteroekin batera Carrascosa jo, Sa-
nagustinen zerbeza bat hartu. 

Eta orduan, zeure buruari galdetzen diozu
ze ostia egiten duzun Gaztelako herri puta
horretan, eta konturatzen zara ez Composte-
la eta ez kristorik, zure bideak beti Azpeiti-
rantz doazela, eta azkar ibili behar duzula
bezperan han izateko.�

���� � � � � � iritzia 15



Jauzi ikusgarriak
Errekortarien finalerdia eta jaialdia antolatzeko
Zezenbeltzek egiten duen lana argazkitan jaso du
Uztarriak. �� Gaizka Otamendi eta Zezenbeltz � Ainitze Agirrezabala

�UKUILUAN.
Nafarroatik, Mendigorriako Angel
Makua ganadutegitik, ekarri
zituzten zezenak hilaren 17an,
11:30ak aldera. Kamioian ekarri
zituzten eta deskargatu ondoren
zezen-plazako ukuiluan sartu
zituzten, jaialdia hasi bitartean. 

mamia � � � � � � � � � klik!16



�ERRONDA, TABERNAZ TABERNA.
Zezen-plaza ez ote zen beteko “beldurra” zuten Zezenbeltzeko antolatzaileek. Izan ere, igande
eguerdian tabernaz taberna joan ziren, saldu gabeko sarrerak eta bildutako dirua jasotzera,
eta iazko sarreren erdia ere ez zela saldu jabetu ziren. Argazkian, Zezenbeltzeko kide fernando
Arakistain eta Mikel Odriozola, Eguzkitza tabernan. 
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KONTATZEN.
Behin taberna guztiak
pasata, bazkal aurretik
kontaketa egiten dute,
zenbat sarrera saldu diren
eta saltzeke zenbat geratu
diren, alegia. Errekortarien
jaialdia antolatzeko lanean
hiru hilabete lehenago
hasten dira Zezenbeltz
Elkartekoak. Guztira, 20.000
euroko aurrekontua du
jaialdiak. Argazkian,
Zezenbeltzeko kideak
kontaketa egiten.    

�



ERANTZUN ONA.
Eguraldiak ez zuen lagundu, jaialdia baino ordubete lehenago
sekulako zaparrada bota baitzuen. Zezen-plaza beteko zen
zalantza zuten antolatzaileek, baina jaialdia minutu batzuez
atzeratu behar izan zuten, izugarrizko iladak
baitzeudenlehiatilan. Zezen-plazaren hiru laurdena bete zen.
Zezenbeltz elkartetik “jendearen erantzun beroa”
nabarmendu dute.  

�

�AINGERUAREN JAUZIA.
Errekortari 2011ko finalerdia ikusgarria izan zen; jaialdi biribila
osatu zuten errekortarien maila onak eta ikusleen erantzun
beroak. Argazkian, Mikael Romero ‘Mika’ errekortaria
aingeruaren jauzia egiten.

mamia � � � � � � � � � klik!18

�LEIHATILAKO DIRUA KONTATZEN
Argazkian, Fernando Arakistain eta Jon Arellano zezen-
plazako bulegoan, leihatilako dirua kontatzen.



�ERREKORTARIAK LANERAKO PREST, PLAZARA SARTZEN.
Zezenaren aurrean egin beharreko jauzietan lagungarri zaizkielakoan, amuletoak edo kutunak
eraman ohi dituzte errekortariek. David Ramirez Peque ,2009ko txapelduna, eskumuturreko
kutunari musu ematen. Ezbeharrik ez zen izan. Errekortariek maila ona erakutsi zuten, eta
zezenek ere lan ona egin zuten, bere anaiak baino motelxeagoa zen batek izan ezik. 
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�KOADRILAN.
Zezenbeltz Elkarteko
kideak, zezen-plazan. 30
lagun dira guztira,
haietako bat neska.

SARI BANAKETA.
Ruben Fernandez Cuatio sailkatu zen lehen
postuan –behean, ezkerretik hasita aurrena–, eta
errekorte onenaren saria Jonathan Estebanez
‘Peta’-k irabazi zuen.

�

�



BENANTXIO IRURETA
mendizalea

Mendiak eta mendiaren
guztiak bete egiten nau”

P robatu ba-
zuen, probatu, mendiak bizio bila-
katu zaizkiola esan daiteke. Ingu-
rukoei ere iturri horretatik edaten
eman zalea da, gainera. “Semeari
txikitatik egurra eman” ziola aitor-
tzen du. “Urtebete zuela Anetora
eraman nuen motxilan, eta 14 ur-
terekin Everesteko treking-a egi-
tera eraman nuen”. Orain aitona
eginda, mendiekin duen mires-
men horrekin kutsatu nahi ditu ilo-
bak. “Zaharrena Izarraitz eta Er-
niora eraman dut bizkarrean; txi-
kienak sei hilabete ditu eta udaz-
kenean eramango dut Erniora”.         

“

Bihar [uztailak 8] aterako
zara Pakistanera. Zer egin
asmoz? 
Valtoroko treking-a egitera noa,
nafar talde batekin. Hango zortzi-
milakoen inguruan ibiliko gara:
Gashembrun I-I I, Broad Peak...
Horko erregea K2 da eta K2ko oi-
narrizko kanpamendura joango
gara, duela 25 urte nafar haiek
estatu mailan aurrenak izan bai-
tziren K2ko gailurra zapaltzen.   
Eta, bizar hori? 
Nepalen eta Hego Ameriketan
txaboletan lo egiten dugu eta du-
txatzeko aukera izaten dugu. Pa-

“Obsesiorik gabe”, baina
oraindik “zapaltzeko eta
ikusteko paraje asko”
dituela dio aizarnarrak.
�� Ainitze Agirrezabala
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n inguruko

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

� � �Jaio. 1953an. � � �Herria.
Aizarna. � � �Bizi tokia. Azpeitia.
� � �Lanbidea. Elektrizista.

kistanen, ordea, mendira joan eta
ez omen dago ezer ere, oso basa-
tia da. Norbere garbitasuna zain-
tzeko aukerarik izango ez dugu-
nez, horregatik utzi dut bizarra.
Hartara, pakistandarren artean
beste bat gehiago emango dut.
Denek esaten didate zaharragoa
ematen dudala. Horrek erreme-
dio erraza du. Handik etorritako-
an segituan kenduko dut.
Txabolarik ezean, gauak
kanpinean igaroko dituzue?  
Horrek ere tranpa pixkat badu.
Kristoren montajea dago gure in-
guruan. 10 kiloko motxila bana
eramango dugu, baina gure tras-
teak eta jatekoa eramateko 40 pi-
sulari daramazkigu. Egia esan,
hara joan behar eta morroiekin
edo neskameekin ibiltzea ez da
nire estiloa. 8.000ko bi espedizio
egin ditut, Yalunkanera eta Eve-
restera. Yalunkan oso urruti dago,
Nepalen barruan, eta bertara iris-
teko bideak oso zailak ziren. Gu
joan ginen garaian oinez hasi eta
oinarrizko kanpamendura ailega-
tzen 22 egun pasatu genituen.
Noski, gaur egunean, dirua paga-
tuta, helikopteroz, oinarrizko kan-
pamenduan jartzen zaituzte, tras-
te guztiekin. Niri estilo hori ez zait
gustatzen. Nahiago dut oinez
joan, bazterrak ikusi, hango he-
rrixkak pasatu, umeei karameluak
eman, aitonak ganadu xaharrekin
lanean ikusi, argazkiak atera...
Mendia igotzearen parte polit bat
da hori, bizipoza da.
Mendiak zeharkatu eta ton-
torrak zapaltzeko debozioa
nondik datorkizu?  
Aitarekin ehizera joaten nintzen,
baina ez nintzen behin ere joan
mendira. Gero etorri zitzaidan
mendiko zera hori. Ni Zarautzen
ibili nintzen eskola profesionale-
an, elektrizista ikasten, eta esko-
lako lagunen bitartez sortu zitzai-
dan mendiko zaletasun hori. Han-
dik hasi nintzen. Gero Azpeitira
etorri nintzen bizitzera, duela 40
urte, eta hemen Joxe Takolo eta
neure andrea izandakoa ezagutu
nituen. Pirinioetako aurreneko
pausuak haiekin eman nituen.

Noiz geratu zitzaizkizun he-
mengo mendiak txiki? 
Behin ere ez zaizkit hemengo
mendiak txiki geratu. Nik hemen-
go mendiak asko maite ditut. As-
kotan entzun behar izan dut: ‘Zuei
horiek txikitxo geratzen zaizkizue’.
Ez, ez. Ni aurten Izarraitzera asko-
tan joan naiz. Erniora gutxiago.
Azpeitiko martxa ere egin dut, Pa-
goetara ere joan nintzen. Hemen
ere oso gustura ibiltzen naiz.
Orain, egia esan behar da, Piri-
nioa 3 ordura dugu, gertu dago
oso, eta izugarrizko aukerak ema-
ten dizkigu, bai udan eta bai ne-
guan, gauza zailak nahiz errazak
egiteko, luzeak, motzak, eskalada
mailan, elur mailan, trabesia...
Kristoren aukera ona dago. 
Urtea udari begira pasatzen
al duzu? Ala, urtean zehar
badituzu beste erronka ba-
tzuk?
Suerte handia daukat, oporrak
neuk nahi ditudanean hartzen
ditut, hilabete. Azkeneko urteetan
gehienbat treking-ak egitera joa-
ten naiz. Zortzimilakoetara ez naiz
joaten, diru eta denbora gehiago
eskatzen baitu. Urtero nire burua-
ri helburu bat jartzen diot, alizien-
te bezala, kanpora joatea. 16.
urtea dut segidan irteten dudala
eta denera 19-20 bidaia egin
ditut. Egia esan, jende pilo bat al-
datu dut, zaharra neu bakarrik ge-

Urtero nire

buruari helburu

bat jartzen diot,

kanpora joatea”
“

Hara joan behar

eta morroiekin

ibiltzea ez da nire

estiloa”
“
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� ratzen naizelako. Denak erretiratu
dira. Ni, ordea, mendiak eta men-
diaren inguruko horrek bete egi-
ten nau. Ez da ahuntzak bezala
mendian ibiltzea bakarrik. Baina
han egiten diren harremanak eta
giro sano hori, oso polita da. Ez
dago dirurik hori ordaintzeko. Eta,
gainontzean, urtean zehar, men-
dira. Niretzako ez dago denboral-
di alturik eta bajurik. Nik urte guz-
tian funtzionatzen dut. Asteburu-
ro. Askotan Pirinioetara joaten
gara. Ostiral arratsaldean atera
eta jairarte. Lo egiteko tokiak ere
fitxatuta ditugu. Ijitoek bezala,
zubi azpian, arbola azpian, eliza
atarian… aire librean egiten dugu
beti lo, bai neguan, bai udan. La-
runbatean 10-12 orduko mendi
buelta egiten dugu. Igandetan 6-
7 orduko mendi buelta egin eta
etxera garaiz etortzea gustatzen
zaigu, jai arratsaldean lagunekin
kalera atera behar delako. Nire-
tzako oso garrantzitsua da hori.
Azkeneko hiru urte eta erdian,
gainera, ama egoitzan daukat eta
hari bisita egiteko aprobetxatzen
dut. 
Nola gozatzen da gehiago:
prestatzen, ala mendia egi-
ten sufritzen? 
Nik egin ditudan tontorrik gogo-
rrenetan, mendi handietan, ale-
gia, kezka galanta izan dut nola
jaitsi behar dudan pentsatuta.
Barruan eramaten duzu kezka
hori, etxekoekin akordatzen zara,
sufritu egiten duzu, eta igoal
malko batzuk irteten zaizkizu.
Mendia egitea ez da bukatzen
gora ailegatutakoan, behera jai-
tsitakoan, orduan bukatzen da
mendia. Orduan hasten zara go-
zatzen, behera jaitsi eta lagunak
besarkatzean. Mendian istripurik
gehienak beherakoan gertatzen
dira. Jendea erlaxatu egiten da,
nekea pilatu, eta erreflexuak ere
ez dauzkazu behar den bezala. Fi-
sikoa oso garrantzitsua da, baina
baita  zuhur jokatu eta burua era-
biltzea ere. Mendiari beti errespe-
tua. Arriskua badago, kontuz ibili
behar da eta jakin egin behar da
atzera egiten. Ez dago zertan

pentsatu atzera egiten delako fra-
kasatu bat zarela. 
Zenbat diru kostatu daiteke
espedizio bat? 
Lana egin eta aurrezten ditudan
diru txamar denak izaten dira hor-
tik zehar ibiltzeko. Nik azkeneko
urteetan gehiena treking-ak egi-
ten ditut. Iaz, Nepalgoa 3.000
euro kosta zitzaidan, Pakistangoa
beste horrenbeste. Tontorrak egi-
tea ia beste gauza bat da. Zortzi-
milakoetan permisoak behar dira
eta diru asko ordaindu behar da.
Baimena, agiri bat, paper bat.
Zazpi laguneko talde batentzako
balio du baimenak, eta taldekide
bakoitzak 6.000 euro inguru or-
daindu behar du. Aparte hegal-
dia, bidaia eta dena. Nik diru
dena mendian gastatzen dut.
Askok esaten didate kaskatuta
nagoela, baina hori esanda ez

askoz hobea izan behar da gauza
horietarako. Alpetako giak fisiko-
ki oso eskalatzaile gogorrak dira.
Noski, kobratu ere halaxe egiten
dute. Nahi duzun tokira eramaten
zaituzte. Alpetako Cerbino men-
dia mitikoa da, oso polita, baina
arriskutsua. Hura igotzen ausar-
tzen ez bazara,  gia bat kontrata-
tzen duzu. Bezeroari soka bat lo-
tzen diote eta baserritarrak txaha-
la bezala eramaten dute behetik
gora. Toki txarretan heldu eta
arrastaka eramaten zaituzte.
Orain dela hogeitaka urte,
100.000 pta pagatu behar izaten
zuen bezero bakoitzak gida, Cer-
vinon. Nik horrela igotzea baino
nahiago dut batere ez igotzea.
Gaur egun zein dituzu men-
dilagunak? 
Lehengo lagunak soziedadean
daude, tripa handiarekin, eta gaz-
teekin ibiltzen naiz orain. Jose
Luix Eizagirrerekin asko ibiltzen
naiz, gehiena. Olatz Larrañaga
ere ibiltzen da gurekin, Amane
Arrue, Mikel Arregi... horiek orain-
go lagunak.          
Pasaban eta Oiarzabalen
afera, erreskatea medio; 14
zortzimilakoak egiten lehe-
nengo emakumea izateko
Pasabanek Oh Eun Sun kore-
arrarekin izandako lehia.
Zortzimilakoak igotzeko
gose hori… Mendizaletasu-
narentzako ona al da hori? 
Histori zatarra izan da hori (Pasa-
ban eta Juanitoren artekoa). Le-
henengoa izatea beti da polita.
Beti esango da lehendabizi Eve-
rest Hillaryk igo zuela. Eta lehe-
nengo 14 zortzimilakoak Mesne-
rrek igo zituela, eta orain lehenbi-
ziko emakumea, Edurne Pasaban
esan beharko dugu. Baina, gaur
egun sartu garen konpetiz io
maila hori niri ez zait batere gusta-
tzen. Esponsor eta diruaren alde-
tik, mendia futbolaren pare jarri
da. Zentzu horretan zatarra irudi-
tzen zait. Ez dit inbidiarik ematen.
Ni, behintzat, poltsikotik osatzen
banaiz joango naiz, eta ez dauka-
danean ez naiz joango. Baina,
neura kasa, etorritakoan lagune-

naiz haserretzen. Arrazoi igoal
izango dute, baina mendiak eta
mendiaren inguru guztiak bete
egiten nau.
Inoiz eduki al duzu aukera-
rik horretatik bizitzeko? 
Niri makina batek esaten didate,
hasi adi moteil, gidari bezala, hik
bizimodua aterako hukek-eta.
Nepalera jende pilo batekin joan
naiz, Pirinioetara ere bai, gazte
askorekin. Bideak eta gauzak
jende askori  erakutsi dizkiet
hemen, baina lagun bezala.
Azken aldian, gainera, pare bat-
hiru bat bikote ezkonberri ere eto-
rri  izan zaizkit, Nepalera treking-a
egitera joateko asmoa zutela eta.
Bidaia zenbat kostako zitzaien,
zer ikusi zezaketen, non lo egin
edo nondik nora ibili zitezkeen
aholkatu nien. Baina, gidarena ez
dut sekula planteatu, n i baino

1. Beñat Arrue eta Benantxio Irureta, Pumori atzean dutela. 2. Istripua eta

gero, Arrueren argazki-kamera berreskuratzea lortu zuten, eta Iruretak be-

soetan duen Nepalgo neska hau Arrueren kameran agertu zen. Gerora, Ne-

palen, Arrueren argazkiko neskatoa bilatzea lortu zuten. 3. Picos de Euro-

pan, Naranjo de Bulnes gailurrean, Xabier Osinalde eta Arantxa Iturberekin.
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kin afari bat egin, diaporamak era-
kutsi… nahiago dut horrela ibili. 
Miresmen berezirik sortzen
dizun mendizalerik ba al
duzu? 
Takolo, behintzat bat. Umila eta
jatorra, natuala. Berezia zen, mu-
tilzaharra zen horrekin. Bihotz
onekoa zen eta oso mendizalea.
Bere kasa, bakarrik, gehitxo ibil-
tzen zen. Pirinioetara ia beti baka-
rrik joaten zen. Oso zaila zen be-
rarekin planak egitea. Bakartia
zen oso. Bakarrik ibiltzeak neuri
ez dit graziarik egiten. Lagunare-
kin beti hobeto.
Esperientziarik onena? 
Onak, bat baino gehiago ere bai.
Duela 23 urte, 1988an, Azpeitian
espedizio bat egon zen Yalunka-
nera (8.500m). Estatu mailan gai-
lur hura igotzen aurrenak izan
ginen; harrezkero, Oiartzabal eta
Pasaban egon dira igotzeko as-
motan, baina inork ez du igotzerik
lortu. Modestiak aparte, neuk ba-
karrik lortu nuen gailurra egitea.
Herri-mailan kristoren omenaldia
egin ziguten. Hiru hilabete pasatu
nituen. Oso polita izan zen. Oroi-
tzapen oso politak ditut Yalunka-
nekoak. 25 urte betetzen direne-
an berriro bueltatzeko asmoa dut;
gailurrera ez, baina oinarrizko
kanpamendura joan eta Yalunkan
ikusi, ‘hemen natxeok oraindik’
esateko.
Mendiak eman dizun gauza-
rik onena?
Horrela kolpera esanda, lagunak.
Eta,  igotzeko pendiente
duzun mendi bat? 
Zerrenda luzea dut. Parajeak
ikusteko oraindik asko dauzkat,
baina obsesiorik ez daukat.
Oraindik ere esaten didate: ‘zer,
zortzimilakoren batera?’. Zortzi-
milakoa egiteko bi hilabete behar
ditut; tailerretik baimena lortuko
nuke, baina dirua asko behar da,
12.000 euro, behintzat, behar
dira. Eta 12.000 euro gordetzen,
urte bat edo bi sakrifikatu egin
beharko nituzke, eta nik nahiago
dut urtero gauza txiki bat egin, ai-
legatzen naizen bidaia bat, baina
urtero egitea.�

Pumori, liluratzen duen mendia
� � �Mendian egun zoriontsu asko igarotakoa
bada ere, bestelako “une garratzak” bizitzea
ere egokitu zaio Benantxio Iruretari. Nolanahi
ere, bizipen batzuk eta besteak balantzan jarri,
eta “onak gehiago dira txarrak baino”.        

Urriaren 17an hamar urte beteko dira Pumori
mendiko (7.161 metro, Nepal) gailurra egin
nahian zebiltzala, Beñat Arrue azpeitiarra eta
Iñaki Aiertza aizarnazabaldarra –beste hiru
nafarrekin– hil zirela. “Mendi oso politera joan
ginen, baina ezbehar gogorra eduki genuen eta
bost lagun han geratu ziren betirako.
Emaztearengandik banatzea eta gero, hori izan
da bizitzan gertatu zaidan bigarren golpea.
Hamar urte dira gertatu zela, baina oraindik ere

horrekin bizi naiz. Ahaztu egin behar dudala
behin baino gehiagotan esaten didate, baina
nik ez dut ahaztu nahi, Pumoriko istripua nire
bizitzako parte da”.

Istripua gertatu zenetik, Pumorrekin “lotura
berezia” duela dio. “Ez daukat ezer mendi
horren kontra, kristoren polita da, eta oso
gustura joaten naiz. Istripuaren ondoren,
oroigarri bezala denen izenekin harri bat dugu
jarrita, oinarrizko kanpamenduan. Harrezkero,
7 bat aldiz joan naiz, iaz azkena. Beñat
Arrueren gurasoekin askotan joan izan naiz,
baita Iñaki Aiertzaren neskalagunarekin ere.
Loratxo batzuk jartzen dizkiegu, Pumoriren
magalean”.�

XABIER OSINALDE
mendizalea

“Mendiaz dakidana
berak irakatsi dit”
“Mendia Benantxiorekin ezagutu
dut. Aurrenekoz Aneton izan zen,
1998an. Txandala besterik ez ne-
raman, eta gora gindoazela, erdi
bidean, ia hotzak akabatu nin-
duen. Termotik kafea eman zidan,
beroan sartzeko, baina nirekin
behera jaitsi zen. Beste biek ton-
torrera jarraitu zuten. Mendiaz da-
kidan dena Benantxiok irakatsi
dit. Pazientzia du, eta todoterre-
noa da. Denekin ondo moldatzen
da, zaharrekin, gazteekin… Sa-
soia beldurtzekoa du. Lagunarte-
ko pertsona da, eta mahaiaren
bueltako giro hori ere asko gusta-
tzen zaio. Pertsona ederra da.

ARANTXA ITURBE
mendizalea

“Mendia asko bizi du,
dena da berarentzat”
“Ahizparen bitartez ezagutu
nuen. Treking-a egiteko grina
berak sartu zidan. Gero, Musta-
gata-ko espediziora (7.500 m)
beraiekin joan nahi nuen esan
zidan. Nik beti esango dut Bena-
nengatik igo nuela. Asko animatu
eta lagundu ninduen, kristorena
izan zen gailurra egitea. Mendia
asko bizi du, mendia dena da be-
rarentzat, eta ingurukoei ere hori
transmititzen die. Lehen ibiltzen
ginen taldetxoak udaero egiten
dugu irteeraren bat Pirinioetara.
Pakistanera joaterako esan
zigun, prestatzeko, bueltan nora-
bait joan behar dugula eta”.

JOXE LUIX EIZAGIRRE 
mendizalea

“Kristoren laguna da,
maisua da mendian”
“12 urte dira elkarrekin hasi gine-
la. Harrezkero asko ibili gara elka-
rrekin. Beti hor zehar, lurrean, egi-
ten dugu lo, ‘hotel milestrellas’-
en. Pakistanera berarekin nintzen
joatekoa, baina Boliviara noa az-
kenean. Nepalen izan ginen, Puta
Yun Chulin, konjelazioak  jasan ni-
tuen eta esan daiteke berari es-
kerrak nagoela hemen. Oso ondo
portatu zen. Kristoren laguna da,
maisua da mendian. Benanen
bidez mendian lagun oso onak
egin ditut. Gauza asko kontatzen
diogu elkarri. Jendeak asko esti-
matzen du. Akats bezala esango
nuke sasoi handiegia duela”.�Arantxa Iturbe.

Joxe Luix Eizagirre.Xabier Osinalde.



Gutxi asko da
Kilometroen festa antolatzeko guztien beharra dago.
Hondar alea jarri nahi izatera, egin zaitez metro baten
jabe, edo izan zaitez bolondres.  �� Eneritz Albizu

Jaiotzen garenetik zahartzaroraino
bide luzea, edo ez hain luzea egin ohi dugu.
Ikastoletan hazi eta hezten laguntzen digute
eta geure kabuz zein ingurukoen laguntzaz
aldaketa ugari izaten dugu gure bizitzan. 

Euskarak ere aldaketa ugari jasan ditu
mendeetan. Egoera zailak menderatu eta
moldatu behar izan du. Halere, badirudi ez
garela pertsonak eta euskara etengabe alda-
tzen ari garen bakarrak: komunikatzeko erak
eta tresnak eboluzionatzen ari dira, eta gero
eta errazagoa da horietara gerturatzea.

Kilometroak ezagutzeko bidea
Azpeitiko Ikasberri Ikastolak leiho berriak za-
baldu nahi izan dizkie kilometroei eta haueta-
ko zati izan nahi duten pertsona guztiei, dato-
rren urriak 2an Azpeitian ospatuko den Ikas-
tolen aldeko jai hau ezagutarazteko eta bul-
tzatzeko modu berritzaile batekin. 

Klikmetroetako arduradunek badakite
agian Internet bidez ez dutela lortuko mundu
guztira iristea, baina bai beste modu batera
iritsiko ez liratekeen txokoetara. “Asmoa ez
da beste komunikabideak ordezkatzea, guz-
tiak uztartzea baizik: gero eta tresna gehiago
erabiliz, gero eta jende gehiagorengana iris-
tea lortzen da”.

Zer dira Klikmetroak?
Kilometroen lehen pausoetan, duela 35 urte,
enpresa, erakunde zein pertsonaia ospe-

Oina. � � �Izena Abizena
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Izan zaitez zu ere bolondres 
� � �Urrira bitartean metroak eginez ikastolari laguntzen “buru-belarri” saiatuko diren
arren, “egunean bertan ere zertan lagundua” egongo dela adierazi dute lan-poltsa
osatzeko ardura duen lantaldeak. “Lan poltsa jadanik zabalik dago eta 700 pertsona
inguru bildu diren arren, 1500 pertsonentzat lana egongo dela estimatzen da.
Bederatzi lan-talde ezberdin egongo dira mota guztietako eginkizunekin: trafikoa,
zirkuitua, garbiketa, komunikazioa, erropen salmenta eta beste hainbat lanetan
lagundu beharko da”.

Aurtengo kilometroek “elkarlanaren bitartez festa polit bat osatzea” dutela
helburu gaineratu dute. “Hala, herriko talde nahiz eragileak eta norbanakoak
kilometroetako parte izatera animatu nahi ditugu”. Interesatuek izena emateko bide
desberdinak dituzte: kilometroetako web orrian,  zenbait denda eta elkarteetan
izena emanez, kliklaguntzaile@gmail.com helbidean, ikastolara gutuna bidalita edo
688 640 904 deituta.�

Kilometro egunerako lan-poltsa osatzeaz arduratzen ari den lan-taldea.



Guraso elkarteko kide Amaia Altuna eta Josu Azpillaga, Azpeitiko Ikastola Ikasberriko atarian.

tsuek diru kopuru bat ematen zieten kilome-
troen antolatzaileei, tokiko ikastolari lagun-
duz. Aurten, Azpeitiko Ikasberri Ikastolak au-
rrera atera duen ideia ildo beretik doa, hain
zuzen ere; kilometroen hasierako filosofia
oroitu nahi izan da, hori bai, gaur egungo ga-
raietara egokituz. Klikmetroak deituriko eki-
mena http://klikmetroak.com/ web orrian
dago guztion eskura. 

Xedea garai batean babesten ziren metro-
ak, gaur egun birtualki babestea da. Klik egi-
ten duzun momentutik metro baten jabe egi-
ten zara eta zirkuituari buelta ematen lagun-
tzen duzu metroz metro. Parte hartzaile des-
berdin bakoitzagatik diru kopuru zehatz bat
jarriko dute babesleek, elkarlanean ikastolari
laguntzea ahalbidetuz. Hau honela, ez dago
esan beharrik behar-beharrezkoa dela berta-
koon zein kanpokoen laguntza, pertsona ba-
koitzak klik sinple bat eginez asko lagundu
baitezake.

Nola jaio zen ideia?
Komunikazio taldearen ekimen desberdin

bat sortzeko gogoak ahalbidetu zuen klikme-
troaken jaiotza. Josu Azpillaga arduraduna-
ren esanetan, “proiektu tinko bat sortu aurre-
tik, hasierako ideia xumea ekarpenez josi
behar izan zuten. Denbora, pazientzia eta el-
karlana. Ideia ez da goizetik gauera sortzen”.

Jendeak Klikmetroekiko “nahiko harrera
beroa” izan duela adierazi du Azpillagak:
“jada 1250 metro inguru egin dira. Nabarme-
na da bazter guztietako jendearen parte har-
tzea: azpeitiarrak, euskaldunak, kataluniarrak
eta baita Diasporako jendea ere”.

Babesleak ere “oso ondo ari direla eran-
tzuten” gaineratu du: “eurek ere gustuko
dute ideia berritzaile hau. Antolatzaileok ha-
rrituta eta pozik gaude erakunde zein enpre-
sa ezberdinen esku hartzearekin. Momentuz
enpresak metro egileen aurpegi zein izenak
baino gehiago dira, eta hori ona da”.

Nora goaz?
Helburua zirkuituari buelta bat ematea da,
eta gehiago ere bai, ahal izanez gero. “Zirkui-
tuak 5930 metro ditu eta honenbestez,

5930 pertsonen laguntza behar da hau osa-
tzeko”. Antolatzaileek “itxaropentsu” begira-
tzen diote etorkizunari, eta udan klikmetroa
geldi samar badago ere, irailean, ikasturte
berriarekin “bultzada handiagoa jasotzea es-
pero” dute. 

Honetaz gain, ekimen honek badu beste
asmorik: “Euskararen presentzia telebista,
irrati zein egunkarietan ez ezik, Internet eta
sare sozialetan zabaltzea. Argi dugu gaur
egun interneten ez bazaude ez zarela ezer,
eta euskarari ere arlo honetara gerturatzeko
garaia iritsi zaio”.

Zeu ere izan zaitez metro baten
jabe
Aurtengo Kilometroek sutsuki defendatzen
dute elkarlana, eta ez dago urrirarte zain
egon beharrik Azpeitiko Ikasberri Ikastolari
eskua luzatu ahal izateko. Zeuk ere egin de-
zakezu metro bat Twitter eta Facebook sare
sozialak erabiliz edo Klikmetroak webgunea-
ren bidez. Animatu zaitezte, “klik batekin in-
dartuz euskal izaera”.�
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M inistro. Aurten
sanferminetako zezenketa ikusten izan nauk!
Xenpelar. Ez iezadak esan zezenak tortura-
tzearen alde hagoela, eta ez zidak balio esa-
tea ez huela hondarretara begiratzen.
Ministro. Ez, ez nauk txorakeria horietan
eroriko. Egia duk zezenketa ez dudala gustu-
ko, baina hango alkohol parrastada, oihu eta
jaki pusken artean imaginatu nian Erroman
kristauak lehoietara nola botatzen zitiztean
eta jendeak nola disfrutatzen zuen espekta-
kulu basatiarekin.
Xenpelar. Beraz, joko, jolas edo zuen ikuski-
zunerako zezen bat torturatu eta hiltzea ondo
iruditzen zaik? Eta ekonomikoki babesten
duk.
Ministro. Bai, ekonomikoki babestu diat,
granjan egoten diren oilaskoak jaten ditiat,
zoologikoak ikusten izan nauk, Donostiako
akuariunean ere egon nauk eta Banglades-
hen egindako arropak janzten ditiat.
Xenpelar. Zer esan nahi duk horrekin, kon-
tradikzio asko ditugulako beste bat edukitze-
ak ez duela inporta?
Ministro. Ez, baina Oikiako oilaskoen de-
fentsan inoiz ez duk egin manifarik, eta uste
diat oso xentxibleak garela ikusten dugun ho-
rrekin bakarrik eta, nahiz eta jakin Oikian oi-
laskoak torturatzen direla, ez dugunez ikus-
ten, ez duk sentitzen; polizia torturatu eta ji-
poitzeko dagoela, Youtube-ko irudiak ikusita-
koan ohartzen duk jendea.
Xenpelar. Hala eta guztiz, basakeria bat
duk zezenketa, ezin diat sinetsi jendeak nola
gozatzen duen zezenaren odol jarioa ikusita.
Gainera, askotan horiek dituk giza eskubide-
ez eta tolerantziaz gehien dakitenak.
Ministro. Bai, eta nik ezagutzen ditiat ani-

Animaliakeriak

malistak, gero ‘beraien’ animaliatxoak inork
baino okerrago tratatzen dituztenak, etxezu-
loan edo kaiolan sartuta edukitzen dituzte-
nak, izurdeek pena eman, eta atuna jaten du-
tenak...

Artzainaren jokaera
Xenpelar. Gizarte etikoa egin nahi badiagu
animalienganako errespetua erakutsi beha-
rra diagu.
Ministro. Artzainak arriskuan ikusten duen
ardia salbatzeko bere bizia emango dik,
baina lagunak bazkaltzera etortzean daukan
arkumerik onena hilko dik haiekin batera jate-
ko.�

���MINISTRO. “Oikiako
oilaskoen defentsan inoiz ez duk
egin manifarik”

� � �XENPELAR. “Gizarte etikoa
egiteko animaliekiko errespetua
erakutsi beharra diagu”
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Zer tokatuko ote zait?
Azpeitiar belaunaldi askoren ohitura da Uztarriaren tonbolan
jokatzea. Santio bezperan ireki zituen ateak tonbolak, eta saninazio
boleto saritu eta opari pila banatuko ditu.  �� Ainitze Agirrezabala

Azken bi urteetan izandako
arrakasta ikusita, aurten ere Uzta-
rria Komunikazio Taldeak santioe-
tan eta saninazioetan tonbola ja-
rriko du.

Santio bezperan ireki zituen
ateak tonbolak eta saninazio bez- 
peran, egunean eta abuztuaren
1ean egongo da zabalik. Iazkoa-
rekin alderatuta egun gehiagotan
izango da zabalik tonbola, eta,
beraz, boleto saritu eta opari
gehiago izango da. Tonbolan jo-
katzen dutenek hainbat sari ira-
bazteko aukera izango dute, eta
tonbolako azken egunean, abuz-
tuaren 1ean, Ukabik eskainitako
Netbook-a, Eroski bidaiakek es-
kainita bi lagunentzako asteburu
pasa eta lau lagunentzako Kirurin
afaria zozkatuko dira. 

Guztiaren beharra eta askoren
laguntza izan du aurten ere Uzta-

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

� � �Zer. Uztarriaren tonbola.
� � �Eguna. Uztailak 24, 25,
30, 31 eta abuztuak 1.
� � �Ordua. 12:00-15:00 eta
17:00-gauerdira. � � �Tokia.
Erdikalea, Irulan denda
zeneko lokala.
� � �Antolatzailea. Uztarria. 

rriak tonbola antolatzeko. Iaz egin
bezala Erdi kalean jarriko du ton-
bola, Jabier Iruretak utzi dion lo-
kalean, garai bateko Irulan denda
zeneko lokalean. Lokalaren jabe-
az gain, Bertan Merkatari Elkarte-
ak, herriko zenbait saltokik eta
hainbat jatetxek eta tabernek, eta
dozena bat ileapaindegik eta es-
tetika zentrok eman diote euren
babesa Uztarriari: Eskerrik asko,
guztiei!�

���UZTARRIAREN TONBOLA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

3. urtez jarraian. Uztarria Komunikazio Taldeak tonbola jarriko
du Erdikalean, Irulan denda zeneko lokalean.

2boleto euro batean. Bost eurotan 12 boleto, 10 eurotan 25
boleto eta 20 euroren truke 50 boleto.�

1Abuztuan
zinea, Soreasun 
Uda honetan, abuztuan,
zinezaleek zineaz gozatzeko
parada izango dute, herrian.
� � �Eguna. Abuztuak 3, 4, 5, 10,
11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 eta 26.
� � �Tokia. Soreasu antzokia.
� � �Antolatzailea. Udala.

2Proiekzioa eta
saskibaloia 
KMK-k 2011ren baitan bi
ekitaldi antolatu dituzte: Juan
Vallejo mendigoizalearen
‘Zeharkaldi handia’ proiekzio
emanaldia izango da ikusgai,
eta baita Lagun Aro Basketen
saskibaloi partida ere.  
� � �Zer. Proiekzio emanaldia.
� � �Eguna. Irailak 15 (osteguna).
� � �Ordua. 21:00 � � �Tokia.
Sanagustin kulturgunea.
� � �Antolatzailea. Lagun Onak
Mendi Bazkuna eta Ikasberri
Azpeitiko Ikastola.

� � �Zer. Saskibaloi partida.
� � �Eguna eta ordua. Zehazteke.
� � �Tokia. Kiroldegia.
� � �Antolatzailea. Ikasberri
Azpeitiko Ikastola eta Iraurgi SB.

3Erdi Aroko
Azoka 
Zortzigarren urtez egingo da
Erdi Aroko Azoka, herrian.
Horrekin batera, Bertan
Merkatari Elkartekoek Stock
azoka antolatuko dute.
� � �Eguna. Irailak 24-25
(larunbata eta igandea).
� � �Tokia. Azoka-plaza eta Alde
Zaharra.�

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

� � �Azpeitiko ekimenez informazio
gehiago: uztarria.com/agenda Uztarriako langileak tonbolan lanean, santio bezperan. � � �Ainitze Agirrezabala





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

�
Egilea:
Luma

� � �HIZKI ZOPA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Antolatu

Betekada

Amaierak

Eguzkia

Junta-
gailua

Berriz

Zurginak

Erakusketa
lekua

Intsektu
mota

Ohe

Herri hiz-
keran, zer

Martiri

Eskain

*

Zerri arra

Abian
jarri

Adarkatzea

Ez eme

Anarkistak

Potasioa
Ez on

Bokala

Kontso.
bikoitza

Oxigenoa

Karta
joko

Tona

Urtaro
beroa

Mutilei
deitzeko

Jardun

Kontso.
bustia

Jaurti

Euskal al-
derdi ohi

Kanpo,
landa

Errusiako
mendialdea

Idi, hitz
elkarketan

Leku

* Azpeitiko Ikastola

Bizkaieraz,
katea Burdinolak

A R E I S B E R L D I O
Z A T M A A H O D E J E
J I U R N B I G E I U H
O A X E J R I A N S O S
L M O T O I T A P N K E
R U E L A P X I D I A T
E Z G A N O I A O R L O
G U K E H I R R A I U K
G A M A O R D E P N A S
E S A Z I L A J Z T D O
B I R B U K I E T O I P
T A I D R I U H A J U I
Z A R A U T Z E K R E D
O M U G N I L A R U N I

Iazko San Miguel liga jokatu zuten euskal traineruen izenak bilatu  norabide guztietan. 



� � �SOLUZIOAK� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

HITZ GEZIDUNAK

HIZKI ZOPA

� � �ARGAZKI LEHIAKETAN ERANTZUTEKO EPEA. Irailak 19 (astelehena) � � �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 UZTAILEKO ARGAZKI LEHIAKETA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ZER DAGO SOBERAN, ZER FALTAN? GOIKO SOLAIRUKO BI LEIHO FALTA ZAIZKIO IRABAZLEA

Iñaki Aranguren Uztarriako

bazkidea izan da lehiaketako 130.

irabazlea. Odriozola upategiko

ardo sorta irabazi du sari gisa.

Argazkian, Iñaki Aranguren, Aitzol

eta Miren seme-alabekin.
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TRIPAKADA

�AKABERAK

�A�ETA�IT�RR

ERAKUSTAZOKA

�OTI�BOTA�AT

ETZALEKU�UDA

�ZE�ARI�TRUK

MARTIR�TXAR�

�KATAIA�OLAK

AREISBERLDIO

ZATMAAHODEJE

JIURNBIGEIUH

OAXEJRIANSOS

LMOTOITAPNKE

RUELAPXIDIAT

EZGANOIAORLO

GUKEHIRRAIUK

GAMAORDEPNAS

ESAZILAJZTDO

BIRBUKIETOIP

TAIDRIUHAJUI

ZARAUTZEKRED

OMUGNILARUNI



MIREIA AGIRRE-AINHOA ZABALA begiraleak

1. Umeek gustukoen
duten ekintza zein da?
Altxorarren bila, igerilekura
irteera eta ibilaldiak.
2. Begiraleentzako
ekintzarik onena?
Ekintza aktibo eta
partehartzaileak.
3. Umerik ‘despistatu’

zaizue inoiz?
Etxera joateko umeak
kontatzen hasi eta beti
dago norbait artean uretan.
4. Begirale izatearen
alderdirik onena?
Norbere barruko umeak
irteten duela.
5. Eta txarrena?

J akeka izenez buruko min berezia adieratzen
dugu, eta askotan goragalea eta jateko gogo eza
izaten ditu berarekin. Gehienetan pertsona gazteek
izaten dute; horregatik, asko edo gutxi, baina lan eta
familiako arazoek eta kezkek zerikusia dutela pen-
tsatzen dugu. Askotan, ikusmen arazoekin erlazio-
natzen da, eta zuzeneko erlazioa du estuasunekin,
nekearekin, zaratekin eta zenbait elikagairekin
–pastelak, gazta, txokolatea– ere.    

Gerta daiteke ikusmen bikoitza, mantxak edo ko-
lore ezberdinak ikustea eta dardarak edo hitz egite-
ko zailtasunak izatea ere. Ondo etortzen da isola-
tzea, lasaigarriak eta parazetamol edo aspirina be-
zalako analgesikoak hartzea. Batzuetan ona izaten
da ospitalera joatea, azterketa egoki bat egiteko.
Gaitz familiarra da, eta biznleriaren %5ak jasaten
duela jakiteak ez dela arraroa adierazten du.

Gehienetan, hartzaroan azaltzen da adinean au-
rrera egin ahala, orduan eta agerraldi gutxiago iza-
ten da, eta haurdunaldian ia batere ez. Agerraldi ho-
riek sarriago agertzen dira perfekzionisten artean.
Hasieran, umore txarra, argi izpien distira eta eskue-
tako sentimen arazoak azaldu daitezke. Atsedena
hartzea eta lo egitea dira erremedio-
rik onenak ordu gutxitan sendatze-
ko.�

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

Buruko mina

Ardura handiko lana da.
6. Umerik ‘okerrenak’?
Gainetik kendu ezin
direnak. 
7. Neskak, mutilak...
Rolak oso markatuta
dituzte. Jolaserako orduan
ere antzematen da hori.�
� 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� � � � � � � � � � �

1707
Animalia arriskutsu asko.
Animalia arriskutsu asko zegoen
–otsoa, basakatua– bertako
ganaduarentzat eta
biztanleentzat, eta bizirik edo
hilda animalia horietako bat
herriratzen zuena ehun errealekin
saritzea erabaki zuten.

1781
Txerriak hazteko lurra
behar. Lurrik ez zutenei txerriak
hazteari utzi beharko ziotela
adieraztea erabaki zuten.

1831
Europan izurritea. Herriko
etxeen arteko karkabak garbitzea
derrigorrezkoa ikusi zuten,
gaixotasunak sor ez zitezen.

� Iturria: Azpeitiko efemerideak.

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

��ELKARRIZKETA DIGITALA� � Egurra ta Kitto

Okerrena Abadiñoko gaztetxean jo dugu;
inguru hartatik ez digute gehiago deitu”
� � �Egurra ta Kitto musika taldeak
bigarren diskoa plazaratu du.
2010eko Argituko du-ren ondo-
ren, labetik atera berri-berria da
Lurrikara. 
Zein da kontzertu bat eman
duzuen tokirik xelebreena? 
Egia esan, ez dugu oso leku xele-
breetan jo, baina pare bat aipa-
tzearren, Gasteizko Errota auzo-
koa eta Mutiloakoa aipatuko ge-
nituzke. Gasteizen Zelai batean
zegoen kamioi baten gainean jo
genuen, aurrean banku bat,
koska bat eta jendea nahiko urrun
zegoela. Mutiloan, aldiz, tokia
baino egoera izan zen xelebrea.
Kupelakoekin batera jo genuen
herriko plazan. Beraien ekipoa
bakarr ik zegoen eta anpl iak
aurre-aurrean jarri eta nola edo
hala moldatu behar izan genuen.
Kupelakoei goraintziak!
Zein izan da kontzerturik
onena, txarrena, jendetsue-
na, jende gutxiena zegoena

eta okerrena eta ondoena jo
duzuena? 
Kontzerturik onena Beasaingo
festetan (aupa goierri la ostia);
txarrena Andoaingo festetan (hoi
dek resakie geneukena); jende-
tsuena Tolosako elkartasun egu-
nean, Ferialean, (1000 sarrera
saldu zien); jende gutxiena Ordi-
ziko gaztetxean (eskerrak beste
taldetakuek asko zien); gaizkiena

“
Abadiñoko gaztetxean, gure hiru-
garren kontzertuan (gehiyo etzi-
guek otsein inguru hartatik) eta
ondoena jo duguna Bilboko aste
nagusian (aber aurtene hain
ondo jotze deun).
Nolatan atera duzue reggae-
toi kantu bat?
Eskoriatzako Unibertsitateko
Txomin Txapel egunean jo behar
genuen, eta aurreko entseguan,
indioarena egiten hasi eta Txomin
Txapelentzako kantua atera ge-
nuen. Azkenean, kantu hori ez ge-
nuen jo, norbaitek kaja elektrikoa
apurtu eta kontzertua ezin izan
genuelako bukatu. Gero, letra al-
datu eta CDan sartu dugu entse-
gu batean asmatutako kantu txo-
rra hau. (Esne Beltza-ren Eskue-
kin kantu honen kopiadie dek).
Non eros dezaket zuen CDa? 
Orkatz eta Txarrantxa tabernetan,
eta kontzertuetan 5eurotan. Eta
doan deskargatzeko: www.mys-
pace.com/egurratakitto.�



Musua bekatu
Luminor eta Soreasu zinemetan filmak emateaz
arduratu da urte askoan. Musuak eta eszena ‘lizunak’
moztuarazi egiten zizkioten. �� Ainitze Agirrezabala

Bernardo Etxeberria, bere etxeko terrazan.

jakiteko � � � � � � � � � atzera begira: bernardo etxeberria34



atzeko lurretan zinea eraikitzea erabaki zen”.
Zinea egin bitartean, 3-4 urtean, Soreasuko
elizako areto txiki batean botatzen genituen
pelikulak. 1952ko uztailaren 25ean inaugu-
ratu zen Soreasuko zinema. 1.300.000 pe-
zeta kosta zen. Elegantea zen. Makina mo-
dernoagoak genituen. 800-900 lagunentza-
ko lekua zuen; pelikula ona ematen genuene-
an, butakan sartzen zirenez gain pasilloan
silak jartzen genituen eta 1.100 bat lagun ka-
bitzen ziren. Izan ere, orduan etxeetan ez zen
telebistarik; irratia bazen, konforme”.         

Musuak eta ‘lizunkeriak’, moztuta
Garai hartan, dena zen bekatua, dena zego-
en debekatuta. “Pelikula bakoitza jendaurre-
an bota aurretik Luis Beristain bake-epaileak
ikusten zuen, eta txirrina jotzen zuen, irudia
non moztu behar nuen jakiteko. Musu denak
moztu arazten zizkidan, baita pixkat arrima-
tzen baziren ere. Eta ‘lizunkeria’ asko bazuen,
filma eman ere ez. Filmak Bilbotik ekartzen
genituen, Metro Goldwyn Mayer eta Univer-
saletik, eta pelikulak bueltan bidaltzerakoan
berriro pegatzen genituen moztutako bi mu-
turrak. Gerrako filmak izaten ziren asko: Eran
cinco hermanos, Los siete mandamientos...
Siete novias para siete hermanos filmarekin
aretoa leporaino bete zen”.

Zinea botatzen mutil kozkor askori erakutsi
ziela ere adierazi du: “Duela gutxi hil den
Joxin Unanueri neronek erakutsi nion. Beste-
la, lotuta geratzen nintzen, kalera irten ezin,
eta hartara libreago nengoen. Izan ere, aro-
tza nintzen eta tailerrean 10 ordu sartuta joa-
ten nintzen ni zinera. Gogoan dut igandero
emaztea bi alabekin joaten zitzaidala zinema-
ra bila. Orain, Soreasuko zinema-areto berria
estreinatuta, huraxe zapaltzeko gogoz
nago”.�

Oina. � � �Ainitze Oruesagasti 
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A itarekin batera tailerrean
14 urterako hasi zen, II. Mundu Gerra bete-
betean zela. “Lanean hasi eta hurrengo egu-
nean hil zen aita, istripuan –hasi da kontutan
Bernardo Etxeberria–. Aita hilda, beharko la-
nari heldu, dirua etxera ekartzeko. Orduan
hasi nintzen Luminor zineman –gero Zelaitxo
egon zen lekuan– lanean, 1942an”. Pelikulak
emateaz urte askoan arduratu izan da, Lumi-
norren aurrena, Soreasun gero.    

Kanpotik zetozen saltzaileek ziotenez Lu-
minor “Espainiako zine-aretorik onena” zen.
“Pabiloi handia zen, euri egunetan aterkiare-
kin egon beharra zegoen eta 300 lagun sar-
tzen ziren, tente etabar. Jendea zigarroa erre-
tzen, sekulako kea izaten zen aretoan. Pabi-
loia ez zegoen kondizio onean, eta guardia zi-
bilei debalde sartzen uzten genien, parte
emango zuten beldur baikinen. 3 pta balio
zuen sarrerak. Ikatzarekin funtzionatzen
zuten makina handiak genituen pelikulak bo-
tatzeko. Tarteka pelikulak su hartzen zuen eta
hankapean nola edo ahala itzaltzen genuen,
baina irudia belztuta ikusten zen gero”. 

Garai hartan, zarauztar batek kudeatzen
zuen zinea, baina hark negozioarekin ez ja-
rraitzea erabaki zuen 1946an eta, beraz, urte
hartan bukatu zuen Etxeberriak Luminorreko
lana. “Zinea itxita Azpeitiko herria ezer gabe
geratu zen. Gabezia haren aurrean, Accion
Catolica gaztedi taldea Otamendi erloju-
dendan hasi zen elkartzen, eta bilera haietan
Luminor zinema hartzea erabaki zuten. Pabi-
loiaren jabearekin, ordea, tira-birak izan zituz-
ten, eta azkenean, Soreasuko parrokiaren

Pasadizo ugari 
� � �Pelikula bota aurretik, Luis Beristain
bake-epaileak ikusi egiten zuen, eta
Etxeberriari helarazi zer zentsuratu
behar zuen. “Adorazioko presidentea
zen Beristain, eta egun batean pelikula
ikusterik ez zuela eta niri eskatu zidan
zentsuratzeko. El cisne negro zen filma,
piratei buruzkoa; ezer berezirik ez zela
azalduko pentsatu nuen, eta pelikula
ikusi beharrean Xoxotera joan nintzen”.
Arratsalde hartan pelikula aurrez ikusi
gabe eman zuten. “Hurrengo egunean
erretorea etorri zitzaidan, zer pelikula
bota nuen, kontu eske, herriko neska
zahar denak kexatu zirela-eta. Filmean
gizonezko bat eta emakumezko bat
agertzen ziren ohean, baina eszena
hura zegoenik ere ez nintzela konturatu
adierazi nion erretoreari”.    

Beste behin, greba orokorra zen
batean, herrian dena itxita zegoela
adierazi du Etxeberriak. “Egun hartan,
ordea, zine-foruma tokatzen zen, eta
greba eguna izanagatik, plazan
bildutako langileek pelikula ematea
erabaki zuten”. Ekintza hark, ordea,
bere ondorena izan zuen: “guardia
zibila etorri zitzaidan eta kuartelera
eraman ninduen. Greba eguna izanda
pelikula hura nolatan bota nuen esan
zidan. Izan ere, langileriari buruzkoa
zen filma. Autoritatearen kontra jokatu
nuela eta minduta zegoela bota zidan.
Nik herriaren erabakia bete besterik ez
nuela egin erantzun nion. Errietarekin
libratu nintzen”.�



� � �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: 

10:00-13:00, 16:00-20:00� � �Larunbata: 10:00-13:00 � � �Udan, Gabonetan: 08:30-13:30   ZAPO TXOKO

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

8-9-10-11-12-13-14-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

1-6-7-18-19

Gisasola (Azkoitia).

943 851235

2-3

Azpiazu (Azkoitia).

943 852989

4-5-15-16-17-20-21

Jaen (Azkoitia).

943 850660

GAUEZ

1-3-5

Aranburu (Azpeitia).

943 811350

2-8-10-13-14-15-17-19-23-25-27-28-30-31

Eizagirre (Azpeitia).

943 811274

4-6-7-9-11-12

Alberdi (Azpeitia).

943 815974

16-18-20-21-22-24-26-29

Jacome (Azpeitia).

943 080258

EGUNEZ

� � �FARMAZIAK (abuztua)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LARRIALDIAK

112

�ORDU ETA ERDI DOAN.
Soreasuko lur-azpiko parking-ean autoa
lehenengo ordu eta erdian aparkatzea
debalde da. Bestalde, hilabeteko (50
euro BEZ barne) eta urteko bonoak (500
euro BEZ barne) ere erosi daitezke. 

ODOL-EMAILEAK

---ren ??an izango dute

hitzordua, ??:??tik ??:??ra,

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



LUIS OLAIZOLA ‘BELTZA’
mandazaina

Soka eten eta
zezena plazan
lagata atera ginen”

Lana eginez korridak ikusten gozatuko du
saninazioetan. Hildako zezenak plazatik
erretiratzea du egitekoa.� Ainitze Agirrezabala

“

N olatan hasi zinen manda-
zain lanean? 
30 urte badira hasi ginela. Zezenak gusta-
tzen zitzaizkigun eta aurrena Bonbillo hasi
zen gizon edadetu batzuekin, eta ondoren
koadrilan sartuko ginela eta hala hasi ginen. 
Zer da zuen egitekoa? 
Zezena hiltzen duten garaian zaldiarekin pla-
zatik erretiratzea. 16:45erako joaten gara
zezen-plazara, zaldiak prestatu eta korrida
aurretik kale buelta ematen dugu. Eguzkitza-
nean xanpain trago bat jo eta handik zezen-
plazara bueltatzen gara, korridarako. 
Mandazain bezala bitxikeriarik? 
Soka eten zen, eta zezena plazan lagata ziztu
bizian atera ginen zaldiarekin. 
Saninazioetan zein duzu egunik gus-
tukoena? 
Bezpera. Beste txispa bat dauka. Hasi goize-
an goizetik, txakolin batzuk edan, eta koadri-
lako bazkaria egiten dugu. Bazkalondoan ko-
rridara joaten gara eta primeran.
Zezenketa zalea zara, beraz? 
Betidanik gustatu izan zaizkit, baita sokamu-
turra ere. Orain ere kolpe ederra hartuta

nago. Miserikordia aurrean harrapatu nin-
duen iaz, hura biajea eraman nuena, ia biga-
rren pisuraino bota ninduen. Aurten ez, baina
azken bost urtetan entzierroa ere korritu dut.
Medikuak hala esaten dit, nire bajak beti ze-
zenak harrapatuta izan direla. 
Zezenketen aurka dagoenik ere bada. 
Batzuk jarduten digute ‘hiltzaileak’ oihuka-
tuz, baina nik ez dut uste gu hiltzaileak gare-
la, ezta gutxiago ere. Baten batzuek atera
egin behar dute zezena kanpora. Denetakoa
dago, eta errespetatu egin behar da.
Bolondres lana al da zuena? 
Lehen kobratzen genuen zerbait, baina orain
dirua Miserikordiarentzat denez, bolondres
aritzen gara. Zarauztik ere deitu ziguten, 3
bat urtetan. Han ederra izaten zen, joan, geu-
rea kobratu, kristoren afaria egin eta buelta.
Noiz arte jarraitzeko asmoa duzu? 
Gustura ibiltzen gara, eta ezin laga, harik eta
bidaltzen gaituzten arte. Bi urtean egon nin-
tzen lagata, baina tira egiten zidan eta berriz
hasi nintzen. Esperientzia oso polita da. Za-
hartzen ari gara, baina badago gazte-jendea
errelebua hartzeko.�
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1. Luis Olaizola ‘Beltza’  mandazain jantzita.
2.-3. Gainontzeko mandazainekin, kalejiran
eta zezen-plazan (ezkerretik hasita hirugarrena).

2



A kordatzen naiz... sei urte
nik, hartzubian gora gure etxe aldera. atarian,
autoa. momentuan jakin nuen, nola nekien ez
dakit, umea jaioa zena. donostiatik ekarria
zen umea. neska txikia izango genuen etxe-
an. ni praka motzetan lasterka miserikordia
parean, etxe atarian aparkatuta zegoen ko-
txea urrutitik ikusita. arreba jaio berria etxean.
akordatzen naiz bataioa izan zela. ez naiz ze-
remoniaz akordatzen. parrokia-eta. akorda-
tzen naiz etxeko balkoitik kalera txanponak
bota genituela, ohitura zen moduan. festa
zen, eta umeen algara, tartean, eskolako la-
gunena. joxe anjel, migel anjel, jose inazio...
neskarik ez genuen ezagutzen, gure lagunen
arrebak besterik.

akordatzen naiz zumaian, santiago hondar-
tzan, nola tente jarri zen gure arreba hura le-
henengo aldiz bere kasa. eta ni lau haizeeta-
ra hoska, hondartzako bakardade hartan, ez
eguzki, lainope baizik. “ama, ama, tente
dago, ez da erortzen. tente egoten ikasi du”.
arreba txiki jostailu handiak hondar bigune-
tan sartu ointxo haiek eta zutik eutsi zion bere
buruari, sinistu ezinik hura, sinistu ezinik ni,
bizian lehenengo aldiz inoren laguntzarik
gabe zutik ikusita umea.

akordatzen naiz osaba-izeben etxean hazi
zela bidanian, sei urte bete eta azpeitian es-
kolara hazi behar izan zuen arte. haren euska-
ra diferenteak egiten zigun inpresioa. euska-
ra diferenteak etxean, ohitura ezberdinak.
osaba-izebenean gustu guztiak betetzen zi-
tuen neska txikiaren zailtasunak, hiru anaia-
ren artean, nor bere leku bila erregina arrotz
haren inguruan.

akordatzen naiz uda bat, ni zestoako hotel
txiki batean lanean. bi hilabete lanean han eta
bildutako diruarekin eskolako liburuak erosi
nizkiola gure arrebari. akordatzen naiz jolas
egiten genuela... akordatzen naiz biok do-
nostian ginela, berak hamalau bat urte, ni ira-
kasle ikasketak egiten, eta tartean behin joa-
ten nintzaiola azterketaren bat prestatzen la-

akordatzen naiz

� � �Muxu luuuzea, eta nik hari
belarrira: ‘asko maite haugu,
izaskun’. 
eta haren: ‘hau pailazoa’. 

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

guntzera. haren lehenengo zigarroak, ohe az-
pian ezkutatuta. kontatu zidana, gauez linter-
na hartu eta nola ibili zen –halako baten la-
guntzarekin–,  azterketa bila irakaslearen
paper artean. hil artean gogoan eduki zuen
oroitzapena.

akordatzen naiz haren boda loiolan. izeba,
jan ez zituenak plastikozko poltsan gorde eta
etxera eramaten. akordatzen naiz eztei-bi-
daian joan zirela. akordatzen naiz haren se-
mearen lehenengo urteurrena, erregaloak
zekarren ‘zorionak’ hura umearen kopetan
jarri eta argazkia egiten, oraindik gordetzen
dugun argazkia.

akordatzen naiz gaixotasuna. lau urteko
agonia gorabeheraz betetakoa. orain dela bi
urteko saninazioak. gure azkenak betiko.
azken 20 egunak. haren ondoan pasatako
azken egunak. muxu luuuzea, eta nik hari be-
larrira: “asko maite haugu, izaskun!”. eta
haren: “hau pailazoa!”.  maitasuna adierazte-
ko moduak, mila eta bat gehiago.�
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