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Berandu bada ere, Uztarriak azkenerako 

2002rako eskatutako udal diru laguntzak jasoko 

ditu, bi parteek akordioa lortu berri dutelako 

UZTARRIAK ETA 

UDALAK AKORDIOA 

LORTU DUTE 

KOMUNIKAZIOA. Aldizkaria, uztarria.com eta biografiak. 

zin zitekeen bestela: 
Uztarriak eta Azpeitiko 
Udalak akordioa lortu 
dute 2002. urteko diru 

laguntzetarako, eta akordioa
ren arabera, Uztarriak bere ko
munikazio proiekturako aurten
gorako udalari eskatuak zizkion 
26.444 euroetatik (4.400.000 
pezeta) orain 24.040 euro 
(4.000.000) jasoko ditu; beste 
2.404 euroez (400.000 pezeta) 
urtearen bukaeran hitz egingo 
dute bi parteek eta aukera 
egongo da diru kopuru hori hu
rrengo urteko aurrekontuetatik 
bideratzeko. Era berean, hu
rrengo urteetako hitzarmenaz 
"azkar" hitz egiten hasteko ge
ratu dira Uztarria eta udala. 

Akordioa lortu bada ere, Uzta
rria Kultur Koordinadorak beste 
jarrera bat hartu eta gaia pixka 
bat kalera atera behar izan du 
2002. urterako bere komunika
zio proiekturako eskatutako 
udal diru laguntzak jaso ahal 
izateko. Izan ere, nahiz eta Uz
tarriak aurtengo urtarrilean ber
tan publiko egin komunikazio 
proiektua (herri aldizkari berri
tua eta mardulagoa, www.uzta
rria.com berria eta beste bi libu-
ru biografiko) eta proiektuon be
rri udalak berak iazko urtearen 
bukaeran izan, udalak urrian 
eman zuen diru laguntzen eran- ►► 



AURRERA EKARRITA 

►► tzuna, eta hauxe izan zen: Uz
tarriak eskatutakoa baino ha
mabi mila euro gutxiago (bi mi
lioi pezeta gutxiago). Iaz baino 
gutxiago ... Horren aurrean, Uz
tarria harrituta geratu zen, otsail 
aldera Kultura Batzordearekin 
egindako bileraren eta gero 
egindako beste bileren ondoren 
ez zuelako horrelako erantzu
nik espero. Uztarriak, urrian 
Kultura Batzordearekin izanda
ko bileran, bere balorazioa 
eman zion udalari eta, era bere
an, erabakiaren arrazoien berri 
idatziz emateko eskatu zion, 
baina ez zuen erantzunik jaso. 

BATZARRA. Horrek Uztarria 
egoera ekonomiko larrian jarri 
zuen, normala zen bezala urri
rako 2002ko gastuak eta inber
tsioak eginak zituelako, eta 
egoerari konponbidea ematea
rren, bazkideen urteko batzar 
premiazkoa deitu zuen azaroa
ren 7rako. Bertan egin zuen 
udalarekin izandako hartu
emanen azalpena eta jasotako 
erantzunaren balorazioa: nahiz 
eta Uztarriaren komunikazio 
proiektua aurrera doan, udala
ren erantzuna "atzera" egitea 
zela; udalak "forma eskasak" 
erabili zituela erantzuna urrian 
emateagatik; udalak ez zituela 
kontuan hartu Uztarriak hitzar
menerako proposaturiko beste 
puntuak: beste lokal bat, udal 
iragarkiak, udaleko komunika
zio arduraduna ... ; udalak Uzta
rria behar bezala ez lagunduz 
ez zuela betetzen Euskara Bizi
berritzeko Plan Nagusiak zioe
na: "Azpeitian euskararen za
balkundea arlo guztietan eraba
tekoa izan dadin behar adina 
baliabide eta tresna sortu eta 
garatu" ... Ordu arte Uztarriak, 
herri aldizkariaren bitartez, gai 
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Aurrera doana, 
babestuta 

• HERRI ALDIZKARIA. Di
seinu berritua du 2002. urte 
hasieratik, kazetaritza fres
koagoa eta modernoagoa, 
hilero 12-16 orrialde gehia
go ... 

• UZTARRIA.COM. Martxan 
2002ko urtarriletik, egunero 
900 bisita ditu, oso partehar
tzailea da, adituen oso kriti
ka onak jaso ditu ... 

• BIOGRAFIAK. Iazko bi li
buruak (Joxe Takoia eta An
gel Otaegi) agortuak daude. 
Aurten jadanik Imanol Elias 
argitaratua du Uztarriak; las
ter Patxi A/tuna aterako du. 

• BAZKIDEAK. Uztarriaren 
komunikazio proiektuak da
goeneko 608 bazkide ditu. 
Oso kopuru altua da; herrita
rrek proiektua babesten du
ten seinale. Bazkideen ko
puruaz gain, beste 1.100 
harpidedun ere baditu Uzta
rriak. 

www.u 

•ffif?ii;, .M,1 •N ;;m:r 

Proposamen 
nagusiak 

• UDAL DIRU LAGUNTZA. 
2003an Uztarriaren aurre
kontuak antzekoak izango 
dira. Udal diru laguntzak ere 
bai, beraz. 

• BESTE LOKAL BAT. Uzta
rriak beste lokal bat eskatu 
dio udalari, egungoa ez de
lako egokiena (txikia geratu 
zaigu, ez du leihorik, oso 
hotza edo oso beroa da, ez 
dago lehen pisuan ... ). 

• UDAL INFORMAZIOA. Uz
tarriaren aldizkarian eta 
webgunean udaleko eraba
kien, eguneroko kontuen eta 
proiektuen transmisioa ahal 
den modu onenean egiteko, 
udalak arduradun bat izen
datzea eskatu du Uztarriak. 

• UDAL IRAGARKIAK. Uda
leko eta udal erakundeen 
iragarkiak modu erregularre
an sartzea Uztarria herri 
aldizkarian (hilero 6.500 ira
kurle ditu). 

■ 
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zuk ere eman ezazu albistea, agenda, botoa, iritzia ... ; 

hartu parte Azpeitiko atayen, erraza da. 

hau puntu batzuen bidez baino 
ez zuen kaleratu, eta bazkideei 
ere berripaper bat bidali zien. 
Batzarrean hori guztia eta Uzta
rriaren komunikazio proiektua
ren lorpenak azaldu ondoren, 
bazkideek harridura agertu zu
ten eta udalaren erabakia "uler
tezina" zela zioten. 

Nahiz eta unea zaila zen, Uz
tarriako Talde Eragileak bazki
deei esan zien ez zegoela ko
munikazio proiektua aldatu be
harrik, "herriak erabat babesten 
duelako", bazkideak jada 600 
pasatxo direlako, publizitatea 
goraka doalako ... , "eta udalak 
errealitate berrira egokitu be
harko du". 

Konponbidearen bidean, az
ken aukera gisa udaletxean, 
Uztarria Kultur Koordinadorako 
talde guztien izenean ez ezik, 
herriko euskara, kultura, infor
mazio eta hezkuntza arloetako 
taldeen eta norbanakoen sina
durekin mozio bat sartzea era
baki zen, udalari Uztarriak 
2002rako komunikazio proiek
turako eskatutakoa emateko 
esanez. Hala ere, berriro udale
ko ordezkari politikoengana jo
tzea erabaki zen. 

AKORDIOA. Uztarriako Talde 
Eragileko ordezkariek azaroa
ren 7az geroztik hartu-emanak 
izan dituzte EAJrekin, Sozialis
ta Abertzaleekin eta EArekin. 
Sozialista Abertzaleak taldea 
ados zegoen Uztarriaren plan
teamenduekin, hasieratik beza
la. EAJk eta EAk -beraiek osa
tzen dute udal gobernua- iri
tzia aldatu dute eta azkenean 
lortu da Uztarriaren eta Azpeiti
ko Udalaren akordioa. 

Orain hurrengo urteetako hi
tzarmenaz hitz egiteko garaia 
heldu da. 



UZTARRIAREN DIRU LAGUNTZAK DIRELA ETA 

Azpei�iko _Udala
. 
eta Uztarriaren ko

munikazio proiektua. 2002ko diru 
laguntzak. 

• Azpeitiko Udalak 2002an oso beran
du eman dio erantzuna Uztarriari. 2003-
an gertatuko ez den konpromisoa azal
tzen du. 

• Uztarriaren komunikazio proiektua
ren aurrekontua 2001 etik 2002ra bikoiz
tu egin da. 

• Uztarriak hasieratik izan du Udala
ren eta erakunde publikoen (Foru Al
dundia eta Eusko Jaurlaritza) babesa. 

• Udalak diru dezente eman dio Uz
tarriari hasieratik eta kopuru hau gora
ka doa. 2002an Uztarriaren Komuni
kazio Proiektuaren %28 subentzionatu
ko du. 

• Azpeitiko Udalak betetzen du mar
txan jarri duen Euskara Biziberritzeko 
Plan Nagusiak dioena: "Azpeitian eus
kararen zabalkundea arlo guztietan era
batekoa izan dadin behar adina baliabi
de eta tresna sortu eta garatuko di
tu". 

• Azpeitiko Udalak ez du ito Uztarria 

(dirua, lokala .. ) eta euskara. 
• Azpeitiko Udalak errespetatzen du 

Uztarria. 
• Azpeitiko Udalak errekonozitzen du 

Uztarriaren lana euskararen normaliza
zioan. 

• Uztarriak euskara eta euskal kultura 
bultzatzea eta herriko informazioa za
baltzea ditu helburu. Azpeitiko Udalaren 
iritziz, Uztarria autonomoa den unetik 
eta herrikoa nahi badu izan zabaltasuna 
eta inpartzialtasuna bermatu behar di
tu. 

KOMUNIKABIDEEN ARLOA, ESTRATEGIKOA 

Asko luzatu da Uztarriaren udal diru 
laguntzen kontua, udalak berak 

urrian eman zuelako erantzuna, baina 
azkeneko asteetan bi parteok hitz egi
ten aritu gara eta akordioa lortu dugu. 
Berri ona da hori, beraz, herriarentzat, 
Uztarria Kultur Koordinadoraren komu
nikazio proiektua (herri aldizkaria, uzta
rria.com eta biografiak) azpeitiarrentza
ko tresna informatiboak direlako azken 
batean. Dena den, Uztarriak, udal diru 
laguntzen zenbatekoari baino gehiago, 
oinarrizko irizpideei begiratzen die, eta 
gure ustez, udalak ez du behar bezala 
jokatu aurten, horrelako proiektu bat 
ezin delako zalantzan jarri hasieran eta 
gero kolokan. 

Izan ere, oso kontuan hartu behar da 
herriko euskara eta kultur taldeek sor
tutako proiektua dela Uztarria Kultur 
Koordinadora (1998an sortu zen), hiru 
ardatzetan finkatua: euskara, kultura 
eta informazioa-komunikazioa. Betiere 
lehen zegoen egoera hobetzeko sortu 
zen, ez inoren kontra. Eta hobetu da 
Azpeitiko egoera azkeneko lau urte 
hauetan; ez, jakina, Uztarriaren lanaga
tik bakarrik. Uztarriari dagokionez, in
formazioaren alorrean, esaterako, herri 
aldizkaria sortu dugu, uztarria.com, li
buru biografikoak ... Beraz, uste dugu 
udalak errekonozitu eta baloratu egin 
behar duela hori. Baina, azken batean, 
ez Uztarriaren lana bakarrik, baizik eta 
herrigintzan diharduten herriko taldeek 

egiten duten lana ere bai, eta babestu. 
Zoritxarrez, ez dira guztiak behar beza
la errekonozitzen, eta horren adibide da 
hainbat talderen egoera larria. 

INFORMAZIOAREN GliARTEAN. 
Euskara eta kultura herri honen zutabe 
nagusi badira, euskarazko komunikabi
deen arloa estrategikoa da. Estrate
gikoa, batetik, euskararen hedapena eta 
normalizazioa laguntzen duelako; eta, 
bestetik, herriko informazioan herrita
rren erreferentzia informatiboak euska
razko hedabideak izateak esan nahi 
duen guztiagatik, noiz eta gaur egun, 
informazioaren gizartean komunikabi
deek duten garrantziarekin eta eragina
rekin. 

Uztarria euskarazko komunikabideak 
eta tresna informatiboak sortzen ari da 
Azpeitian: lehen esan bezala, Uztarria 
herri aldizkaria, uztarria.com eta herri
tarrei buruzko liburuxka biografikoak. 
Herriak onartu eta babestu egin ditu 
tresna informatibo horiek (Uztarriak, 
esaterako, oraintxe bertan 608 bazkide 
ditu). Euskarari egindako ekarpenaz 
gain eta herritarren erreferentzi infor
matibo garrantzitsua euskarazko heda
bideak izateaz gain, herritarrei zerbitzua 
ematen zaie komunikabide horien bi
dez. Eta zerbitzu hori ere errekonozitu 
egin behar da. Hiru errekonozimendu 
mota, beraz: euskararen normalizazioa
ren aldeko lana, erreferentzia euskaraz-

ko hedabideak izatea, eta herritarrei 
egindako zerbitzu lana. 

Herriak komunikazio proiektu bat 
eduki behar du, euskarazkoa eta herri
tarra, eta Uztarria ari da lantzen eta ga
ratzen proiektu hori, oinarri sendo bate
kin. Eta oraingo tresnez gain, beste 
proiektu batzuk ere baditugu biharko 
egunerako. Hala, kontuan hartzen ari 
gara herriko informazioa euskaraz ez 
dela egunero jorratzen (uztarria.com
en, salbu), eta hor pauso handiak ema
teko borondatea eta asmoa du Uzta
rriak. Horretaz gain, literatura arloa ere 
landuko dugu datorren urtetik aurrera, 
eta beste asmo batzuk ere baditugu. 

HITZARMENA. Oso garbi baitugu: 
arlo hau, euskarazko komunikabideena, 
estrategikoa da Azpeitian eta, oro har, 
Euskal Herrian. Horregatik, berak izaera 
herritarra izateaz gain, proiektu honek 
erakunde publikoekin hitzarmen sen
doa eta iraunkorra izatea eskatzen du. 
Ezin dugu urtero aurten bezala ibili, eu
roak gora behera. Kontua ez da ekono
mikoa (soilik), irizpide eta jokabide 
garbi batzuk daude honen oinarrian. 
Eta apustua estrategikoa da, azken 
batean. Uztarria Kultur Koordinadora
ren komunikazio proiektuak azpeitia
rren babesa eta konfiantza baduela uste 
dugu, eta orain, lasai hitz egin eta hi
tzarmen iraunkorra eta sendoa nahi 
dugu Azpeitiko Udalarekin. • 



ZENBAT BURU, HAINBAT, ABWRl!J 

GAZTE IZATEAREN 

ZAILTASUNAK 
G azte izatea ez da batere erraza botere fak

tikoek dena kontrolatu nahi duten lekue
tan. Esaterako, urtetan gurasoenean bizi diren 
gazteek etxerik ezin dute eskuratu, bo-tere
tsuen lurraldean etxebizitza politika ez baitoa 
beharrak asetzera, poltsiko batzuk be-tetzera 
baizik. Eta normaltzat jo arren, onartezina da 
gaur egun horrelakoak gertatzea. 

Baina, batez ere, gazte izatea ez da batere 
erraza botereak ezarritako ideologietatik kan
po arituz gero. Izan ere, hala aritzen denak 
egindakoa oso garesti ordaintzeko arriskua du. 
Instituzioek ezarritako jokamolde eta ideiei 
men egingo dieten gazteak sortu nahi dira. 
Gazte kritikorik ez da komeni (agintearekiko 
kritikoak, alegia). Baina ez gazteak izanagatik 
bakarrik; batez ere kritikoak izanagatik. Izan 
ere, kritikoa denak errealitatea aldatu nahiko 
du, eta batzuk ez dute errealitatea zalantzan 
jartzerik ere nahi. Baina batez ere ez da ka-me
ni horrelako gazterik, etorkizunean hazi eta he
rriko oinarri izango direlako: boteretsuen lurra/-

dea zalantzan jarriko luketen gizon eta emaku
me arriskutsuak. 

Hala, instituzioen kontrako norabidean zer
bait egiten duen gazteari egurra emateko era
bakia hartua dute botere faktikoek: presoen es
ku bideak errespetatzeko eskatzen ari ziren 
gazte batzuek beste batzuekin izandako ezta
baidak direla eta (ertzainak, bizkarzainak ... ), 
kartzela zigor eskaera. Gazte lokala eskatzen 
ari ziren gazte batzuei, beste hiritar batzuekin 
borrokan egiteagatik, kartzela zigor eskaera. 
Gazteok ez dituzte epaitzen egin dutenagatik. 
Egindakoa zeren alde egin duten, hor dago ga
koa. Gazte lokalaren edo presoen eskubideen 
alde borrokan egin beharrean udaletxearen al
de borrokan eginez gero, zigorrik ez. Edo kirol 
talde baten kalterako aritu den arbitro bati ater
kiarekin burua irekiz gero, zigorrik ez. 

Azpeitiko 7 gazte daude kartzelara joateko 
arriskuan. Baina ez dira egindako gauzak epai
tu, gertaeren atzean dauden ideiak baizik; bo
terearentzat hain beldurgarri diren ideiak. 

HAUTSAK HARROTU 
DITUEN IDATZIA 

H autsak harrotu ditu azken egunotan Es
painiako Gotzainen Batzarrak kaleratuta

ko Valoraci6n moral del terrorismo en Espafla, 
de sus causas y consecuencias izeneko ida
tziak. Espainiako Gotzainen gehiengo zabal 
batek onartua, pozez hartu du hainbatek eta 
hainbatek, baita penaz ere zenbaitek. 

Kaleratu eta bi egunera, gure irakasle izanda
ko batek, gure arteko egunkari batetan, bere 
iritzia labur azaltzekotan hitz hauetan laburbil
duko lukeela zioen: "Texto moral solido, pera 
polfticamente alga desbocado". 

Iritzi hori jaso ondoren eskuratu dut testu 
osoa. Eta irakurri ondoren, zer esan? 

ETAren gaitzespen garbia egiten da bertan. 
Baita bere babesle eta laguntzaileena ere. Bai
na hau ez da berria. Behin baino gehiagotan 
egin izan du hori Espainiako Gotzainen Batza
rrak berak, eta zer esanik ez Euskal Herriko 

6h.n 

Elizbarrutietako Gotzainek ere. Baina azken 
hauen esanen aipamenik ere ez da egiten. Ez 
zen hori izango idatziaren helburua, baina au
keratxo bat galdu dela iruditzen zait. 

Bosgarren atalean agertzen da eztabaida 
sortu duen hainbat irizpide. Nire iritzian, ikus
pegi morala gainditu eta iritzi eta aukera politi
koen alorrean murgiltzen direnak dira. Eran
tzunik gabe geratzen da, gainera, hainbat 
kuestio: Ez al da ba morala, etikoa, estaturik 
gabeko nazioen independentziaren aldeko au
kera?Eta helburu hori lortzeko asmoz, baldin
tza etiko guztiak errespetatuz, egin daitezkeen 
ahaleginak? Behin betikoak ote guganaino iri
tsi diren Estatuak?. Alda ezina ote gure arteko 
harremanak antolatzeko ezagun dugun marko 
juridikoa?. 

Ez dut besterako aukerarik. Eguberri eta Ur
teberri denoi, gainean ditugu eta. 

Enekoitz Esnaola 

KOSKEN 

KOSKA 

L oiolabideko errotonda

ko lanak direla medio, 

ohi baino askoz auto gehia

go dabil Loiolako atzeko bi

detik, baina, hala ere, ez di

tuzte kendu bertako kos

kak. Hau da, ez dit'uzte ken

du 1.300 metro horietan 

dauden bederatzi koska 

txerri horiek. Eta horrek zer 

pentsatua ematen du: edo 

bi aldiz pentsatu gabeko 

erabakia da edo bi aldiz 

pentsatutakoa da. Aurrene

ko kasua dela pentsatuz 

gero, gidarien ongizatea 

kontuan hartu gabeko era

bakia dela pentsa daiteke, 

maldizioka bukatzen direla

ko 1.300 metroak. Eta biga

rren kasua dela pentsatuz 

gero, erabakiaren atzean 

interes bat gordetzen dela 

pentsa daiteke. N�n ote da

go kosken koska? 

Eta pentsatzen hasiz ge

ro, ez naiz akordatzen 

saihesbideko maketatan 

koskarik ikusi nuenik. Ez 

nintzen ondo fijatuko. 

bota bertsue 
Ifiigo Gorrot��tegi 

SANTO TOMASAK 

Nire ustetan euskal jendea 
daukagula nahiko grabe! 
Esaten dute animaliak 
torturatzen ai dirade! 
Plazan txerria jarri nahi eta 
arazo larriak daude. 
Santo Tomasak ez dira ezer 
plazan txerririkan gabe. 

T xorixo eta taloen bila 
joaten plaza erdira: 
aurten berriro gure Xebastian 
gaiak ematen ari da, 
lau bertsolari kantuan eta 
beste lau han begira ... 
Gauean bertso gehiago eta 
hobeak izango dira. 



uztarria.com 

Udalatzaingoen 

jarrera desegokia 

Udaltzainak hor dabiltza, he
rrian motorzale bat noiz ikusiko 
oker bat egiten, gelditu eta isun 
bat jartzeko. Eta bitartean, hor 
dabiltza motorrak osten. 

Azkenengo hiru hilabete hau
etan sei motor ostu dituzte Az
peitian. Hau ez da batere gauza 
normala. Gainera, gero eta sa
rriago eta gero eta motor gehia
go osten dituzte. Baina udal
tzainei axola ez zaienez, hor 
dabiltza. Albiste oso penagarria 
da, bai motorzale eta bai motor
zaleen familientzat. Horrenbes
te ordaindutako motorra, eta 
gero batere gabe. 

Alain Arrieta 

Motoen inguruan 

Bi hitz bakarrik Alain Arrietaren 
gutunari erantzuteko. Denok 
gaude ados: motorrak lapur
tzea ez dago ondo. Eta esan 
nahi dut udaltzainei asko axola 

:Joxe, .,,;k esrl-J<.a.u Ccuk-e.i1uf � / e 
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Saihesbideko lanak direla eta 

Bi proposamen Azpeitiko udaltzainentzako: zergatik ez duzue 
irekitzen Sanjuandegiko bide zaharra Loiola aldetik herrira 
sartzeko? Eta atzeko bide berria, hau da, Barrenetxe alde
koa, Landeta aldera edo herritik kanpora joateko erabiltzeko 
moduan jartzen? Honekin saltsa gutxiago egongo litzateke. 
Zergatik ez zarete egoten Betharrametako bidegurutzean 
(trafiko handiko orduetan) trafikoa pixka bat zaintzen? 
Zenbait ordutan igerileku aurretik plaza aldera autoz joateko 
hogei minutu behar izaten baitira. 

Aitor (uztarria.com) 

1 ANTZERKIZALEA. Az
peitiarrek erakutsi dute 
aurtengo Euskal An
tzerki Topaketetan ere 

antzerkizale amorratuak direla, 
ikusentzule ugari izan baita An
tzerki Topaketetako XX. edizio
an. 

1 ARRATOIAK. Azken as-

1 
teotan arratoi ugari da
bilela-eta zenbait kale
tako eta auzotako bizi

lagunak kexu agertu dira. Nor
baiten ardura izango da era ho
netako kexuei erantzutea, 
baina ... 

ERROTONDA. Auzara
zako errotondako la

nak direla-eta arratsal

detan udaltzainak hur

biltzen dira trafikoa zaintzera. 

Baina eguerditan ez da inor iza

ten trafikoa zaintzen. Zerga

tik? 

zaizkigula gauza hauek, Alai
nek uste ez badu ere. Moto bat 
lapurtzea ez dut uste ikaragarri 
zaila denik, eta behin lapurtu 
eta gero moto hori beste hiri ba
tera eramaten badute, Azpeiti
ko Udaltzaingoak ezer gutxi 
egin dezake moto hori aurki
tzeko. Udaltzainek eta ertzai
nek ahal.egin guztia egiten 
dugu, baina ezin dadenera iri
tsi. 

Bestetik, Alain Arrietari esan 
nahi diot, ahalegin guztia egin
go dugula motozaleak behar 
duten bezala ibili daitezen gure 
herriko kaleetan, denon segur
tasunagatik. Gaizki dabiltzanei. 
isunak jartzen jarraituko dugu, 
eta jada udal ibilgailu biltegira 
motorrak erretiratzen hasi gara, 
matrikularik gabe edota seguru
rik gabe gidatzeagatik, adibi
dez. 

Baita ere, pozten naiz ziklo
motorren gaiarekin jendea hain 
konzientziatua ikusteaz. Gure 
aldetik, kaleak oraindik ere se
guruagoak izateko ahalegin 
guztia egingo dugu. 

Jose Angel Aristi 

(Azpcitiko uclaltzainburua) 



ZENBAT BURU, HAINBAT ABURU 

Leire Ostolaza 

'AZPEITIA.NET', 
UDALAREN 
WEBGUNEA 

H ilean behingo nire 
lantxoa zeri buruz 

egin asmatu ezinik nebile
la, Azpeitiko Udaleko web
gunean (www.azpeitia.net
en) sartu naiz kuriositatez 
eta nire lehenengo usteka
be desatsegina hasierako 
orrian "Azpeitia en pocas 
palabras" irakurtzea izan 
da. 

Behin webgunearen sa
rrerako orrian euskarazko 
bertsioa aukeratu ondo
ren, kulturako sailean sar
tu naiz. Eta jakin dut Azpei
tiko kulturaren osagaiak 
maiatzean musika, uztaile
an folklorea, udazkenean 
abesbatzak eta udazkene
an antzerkia direla. Infor
mazio honek ez dakit me
sede handirik egiten dion 
herriaren irudiari. 

Azpeitian musika, litera
tura, bertsolaritza, argazki
gintza, pintura, zinema, 
dantza eta abar luze bat ur
teko hilabete guztietan iza
ten ditugu, zorionez. Eta 
herri bat kultura aldetik bi
zia izango bada ezin ditu 
udalak kulturaren mapatik 
desagertarazi berak anto
latzen ez dituen kultur eki
taldi guztiak. Hala ere, uda
la re n beraren webgunea 
izanik, berea izango da 
erabakiaren ardura. 

Kontuak kontu, Azpeitiko 
Udalaren webgune horre
tan sartzen den kanpota
rrak Azpeitian gehiengoak 
gazteleraz hitz egiten due
la pentsatuko du, eta hori 
ez da egia. 

Santotomasak gustuko al 
dituzu? Baserritarrez 
janzten al zara? 

Ainhoa Otegi 
{langilea) 

"Bai, San_,ot�ma

sak gustatzen zaiz

kit. Egun osoko festa 

herrikoiak direlako gus

tatzen zaizkit Santoto

masak. Baserritarrez ere janzten 

naiz. Garai batean janzteari utzita 

egon ginen, baina azken urteetan 

lagun guztiak janzten gara". 

Maixabel Aizpuru 
(Etxekoandrea) 

"Oso gustoko ditut Santoto

masak. Santotomasetan kalean 

GAIA: Era honetako Antzerki Topaketen alde edo kontra zaude? 

XX. EUSKAL ANTZERKI TOPAKETAK 
SOREASUN 

AL D E 2001. urtean Kultura saila 
■ hartu nuen eta burubelarri 

ekin nion lanari. Kultur arloko zenbait ekitaldi 
aski ezagunak zitzaizkidan, horien artean 
Antzerki Topaketak. Esan bezala, Antzerki 
Topaketetako programazioan sartu nintzenean 
hainbat aldaketarekin aurkitu nintzen: alde 
batetik, Zelaitxo itxi egin zen, eta, ondorioz, 
Soreasu zinema aretoa gelditzen zitzaigun. Eta 
bestetik, lehenengo urtea izaki, ni neu nahiko 
galdua sentitzen nintzen. 

Gaian pixka bat sartzeko, aurreko urteetako 
programei erreparatzen hasi nintzen; eta, 
orduan, nolabaiteko laburpen bat egitea otu 
zitzaigun. Euskal Antzerki Topaketen laburpena 
erakusketa baten bidez adierazi zen Soreasun. 

Programazioari dagokionez, hainbat zalantza 
izan genituen, baina trantzisio garai batetan 
murgildurik geundenez, zenbait atal berrirekin 
probatzea interesgarria izan zitekeela ikusi ge
nuen. Horrela, iaz antzerkia eta antzerkiarekin 
nolabaiteko lotura duten emanaldiak ikusi ziren. 
Topaketen amaieran balorazio bat egin eta gar
bi ikusi genuen herritarrak antzerki gosez gera
tu zirela, eta, gainera, hainbat programek ez 
zutela hain ondo enkajatu. Ondorioz, urte hasie
ratik planteamendu berriak egiten hasi ginen, 
eta iruditzen zait oraindik lan asko dagoela egi
teko, nola gauden eta noruntz joan nahi dugun 
jakiteko. 

Bestalde, Soreasu zinema aretoak bere 
mugak ditu, eta antzezlanak ekartzeko jantzi 
beharra zegoen; eta pixka bat ildo horretatik 
jarraituz, inbertsio hau egitea erabaki genuen. 
Ondoren, antzerki taldeekin elkartu eta ikusi 
genuen posible zela beraien antzezlanak 
Soreasun egitea, edo ez, eta honela borobildu 
dugu aurtengo programazioa. 

AKTOREAREN EGUNA. Iaz ekin genion alor 
berrietako bat Aktorearen Eguna izan zen, eta, 
egun horri bultzada bat emanez, hobetzea lortu 
dugula ikusten dugu. Horretarako, ordea, ezin
bestekoa izan da bai herriko antzerki taldearen 
beharra (eskerrik beroenak eman nahi dizkiet), 
eta baita beste hainbat herritarren partaidetza 
ere, hala nola, Musika Eskolako haurren abes
batzarena (hauei ere, nire eskerrrik beroenak). 
Badirudi egun hau polita izan daitekeel; ondo
rioz, urte osoko lan batekin polita atera daiteke. 
Programazioari dagokionez, aukera zabala du
gula iruditzen zaigu. Aurten herritarrak erantzun 
bikaina eman dutela ikusi da, eta hauenganako 
nire eskerrak ere azaldu nahi nituzke. Etorkizu
nean ere lan asko egiteko dagoela iruditzen zait 
eta, ahal bada, beti hobera egin behar dugu. 

Aitor Gorrotxategi 
(Udaleko Kultura batzordeburua) 



egoten den giroa herriko giroa iza
ten da , eta asko gustatzen zait . N i  
neu ez  na iz baserritarrez janzten , 
baina  umeak beti janzten ditut" . 

- Xabier Elorza 
(langilea) 

"Bai, gustoko ditut 

S a n t o t o m a s a k .  

Fest a n  berta n p a rte 
hartzen duda l ako gus
ta tzen za izkit , l ts a si 

Dantza Ta ldekook postua jartzen 
baitugu, eta ttuntturroek in  ere ate
ratzen ba i na iz . N ormalean , urtero 
jantz i  izan a iz baserritarrez festa 
hauetan".  

I I Ora ind ik lan asko 

dago egiteko, no la 

gauden eta noruntz 

joan nah i  d ugun 

jakiteko
1 1  

I I Topaketetako 

programazioari 

dagokionez, aukera 

zabala d ugu la 

i rud itzen za igu 
1 1  

Aitor Gorrotxategi 

I I Azpeitiko euska l 

antzerki ja ia ld ia d i ruz 

ongi horn itua dago, 

bai na antzerki 

i rizpidez, batere ez" 

I I Euska l 

ku ltu rgi ntzaren 

barruan ,  arlori k  

umezurtzena 

antzerkiarena dugu 
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Joxe Mari Ka rrere 

- UZTARRIAREN 
WEB ORRIKO 

INKESTAK Mi lagros Zendoia 
Azpe1tia 
(langilea) 1.GALDERA: Agen

da erabi ltzeko ohi
turarik ba al duzu? 
• Bai :  %66 
• Ez: %29 

• Batzuetan :  %5 

"Festa politak dira Santoto

masak. Baina ,  nik lana egin  beha
rra izaten dut. Ni neu ez na iz base
rritarrez janzten , sukaldean lanean 
egoten bainaiz egun horretan , eta 
lanerako ez ba itzait batere erosoa 
egiten .  Baina umeak urtero janzten 
ditut" . 

hala ere ondo pasatzen dut. 

Santotomasak gustoko ditut , festa 
oso herrikoiak eta euskaldunak di
relako eta festa goizea n goizetik 
hasten delako . Baserritarrez urtero 
janzten naiz" .  

l tiaki Etxeberria 
( ikaslea) 

"Gustatzen zaizkit Santoto

masa k.  Egun guztiko parra nda 
delako gustatzen zaizkit, batez ere 1 

eta baita garai horretan Gaboneta
ko oporrak hartzen ditugulako ere. 
Baserritarrez ez n aiz janzten , ez 
zaidalako gustatzen , eta n ire koa
drilan inor ez garelako janzten" .  

Ane Goenaga 
(langilea) 

"Nik Santotomasetan lana 

egin behar izaten dut, baina 

ANTZOKIAK BETE, 

AMATEURRAK BOTA 

KO N T RA Zaila da kultur 
■ ekitaldi bat anto

latzea . Zailagoa antzerki jailadia bada. Eta 
oraindik zailagoa euskaraz egin nahi bada . Zai
la da baldin eta ekitaldi horrek eragina izatea 
nahi badugu. Zaila da, baldin eta kultur eta 
antzerki irizpide gutxiengo batzuk erabiltzen 
badira. Baina oso erraza da antzerki talde bat 
beste baten atzetik egitarau batean jartzea 
bada asmoa,  eta horrekin antzokia betetzea 
baino beste helbururik ez dagoenean. Erraza 
da, dirua eskutan  hartuta, bati eta besteari deitu 
eta egun bat hitzartzea. Erraza da antzerkiaz 
idearik ez denean, are gehiago euskaraz egiten 
den antzerkiaz ideia santurik ez dagoenean ;  eta 
okerrago , izan nahi ez denean .  

Gaixotasun honek jota dago Azpeitiko euskal 
antzerki jaialdia. Diruz ongi hornituta, baina an
tzerki irizpidez batere ez. Eta nik ez dut antzer
ki irizpide jotzen antzokia derrigorrez bete beha
rra , antzokiak ez baitira egun batetik bestera 
betetzen, urtean zehar eta lan txukun baten 
ondorioz egiten den lanaren poderioz baizik. 
Joan den urteko isiltasunaren ondoren, aurten 
antzerkia itzuli da Azpeitiako herrira . Hilabetez 
behintzat. Hobe ezer ez edukitzea baino .  Eta 
antzokia beteko zen, seguraski. Eta ikuslea 
pozik irtengo zen programazioarekin , ez baita 
makala eskaintza . Nahikoa al da hori, ordea? 
Nahikoa al da urtean zehar antzerki programa
ziorik ez duen herria honekin asetu nahi izatea? 
Nahikoa al da Azpeitiko antzerki jaialdia indar
tzeko aurten osatu den programazioa? Agian 

bai, atzetik helburu politiko batzuk besterik ez 
badaude; alegia , kultur politika baten justifika
zioa bilatu antzokia betez, geroago prentsau
rreko batean gauzak zeinen ondo egin diren eta 
dena zer ondo pasa den irribarrez aldarrikatze
ko , urte horretako balantzean kultur arduradu
nek gorantzako gezia jar dezaten ,  eta goikoen 
bizkar igurtziak jasotzeko. Agian norbaitek pen
tsatuko du horrekin euskal antzerkiari mesede 
egiten diola, eta kexatu baino eskerrak eman 
beharko genizkiola. Baina hori antzerkiaz ideia
rik ez izatea da . 

Azpeitiko antzerkiaren jaialdia jarraitu duenak 
jakingo du jaialdi hau euskaraz aritzen ziren tal
de afizionatuen erakuslehio gisa antolatu zela , 
antzerki profesionalari bidea itxi gabe, jakina .  
Euskal kulturgintzaren barruan arlorik umezur
tzena antzerkiarena dugu, baztertua eta ahaz
tua , berezkoak zituen lekuetatik bidalia , Azpei
tian bezala . Kalitate kontuak aipatzen dira, bai
na inork ez du kalitate parametro horiek igo dai
tezen laguntzarik eskaintzen ,  eta ez naiz ari di
ruaz bakarrik. Antzerkiaren harrobia den teatro 
afizionatua Marierrauskin gaixoaren antzera 
dabil gure frontoietan . Azpeitiko jaialdia , zor 
zaion errespetuaren ikurra izateko sortu zen .  
Gaur egun inkonpetentziaren ikurra da . Gel
ditzen zaigun kontsolamendu bakarra progra
matutako lanak dira . Ez ditzagun horiek gal. 

Joxe Mari Karrere 
(Antze r k i  k r i ti koa eta i p u i n  konta l a r i a )  



ZENBAT BlJRU HAINBAT ABURU 

hfiH �1 ifii Qfi4 ;■ 
GAIA: ' Kultura' Nolakoa da herriko kultur dinamika? Kultur etxea beharrezkoa al da? 

Beharrezkoa bada, nolakoa? Zeinentzat? Zer da kultura? . . .  

Oharra: hurrengo zenbakitik aurrera 'udal  hauteskundeak' gaiaren inguruan eztabaidatuko da;  idatzi nahi  duenak bidal i  a rtikulua 

KU LTU RA IZAERA KR IT I KO ETA PARTEHARTZA I LEA 

OZEN ALDARR I KATU BEHAR DA 

Kultura, edozein pertsona edo herriren garapen intelektual edo 
artistiko bezala azaltzen zaigu, motzean adierazita, edozein 

hiztegitan. Baina esaldi motz honen azpian eduki pilo bat adie
razten dira, eta askotan guztiak ez dira kontutan hartzen. Azpei
tian gertatzen dena adibide garbi bat iruditzen zait. 

Gure herrian -beste herrietan ere antzera izan daiteke- kultu
ra arte espresio ezberdinekin lotzeko joera dago, are gehiago 
udalaren aldetik. Eta gainera arte espresio hauek ere konparti
mendu estanko moduan antolatuta daude, hau da, praktikan talde 
eta lokal ezberdinetan (rock taldeak Zubi Zar edo Urrestillan, 
Musika Banda Aitonenan , ltsasi bere lokalean ... ). Eta arte espre
sio hauen barnean, nolabait, udalaren errekonozimendua dute
nak eta errekonozimendurik ez dutenak daude. Kasu askotan, 
udala eta espresio hauek lantzen dituzten taldeen arteko harre
mana lokal eta diru laguntzen gaia tratatzera mugatzen da. 

Guzti honekin lotuta, ezarri nahi diguten kultur uniformetasuna 
egongo litzateke. Botere gune nagusietatik ezarri nahi diren balo
reak transmititzeko erabiltzen dituzten bideak aztertu besterik ez 
daukagu. Eta baditugu horren adibideak ere gure herrian, eta gar
biena: herritarrek kulturaren inguruan omen duten jarrera pasiboa 
litzateke. Hau da, gure artean aski hedatua dagoen ustea. 

ARAZO DESBERDINAK. Herriko kultur egoeraren hausnarketa 
hemendik bideratzeak badu arrazoi argi bat, eta aspaldian honen 
inguruan herrian ditugun arazo ezberdinen giltzarrietako bat dela 
iruditzen zait. Ez bakarra, baina bai adierazgarria. Honekin esan 
nahi da: 

• Kultura edozein pertsona edo herriren garapen intelektual eta 
artistikoa bada (edo izan badaiteke), argi dago Udalak (PNV-EA 
kasu honetan) kultura=artea bultzatzeak arrazoi garbia duela, kul
turaren izaera kritikoa eta parte hartzailea baztertu nahi duela. 

• Udalaren eta kultur taldeen harremana lokalaren eta diru 
laguntzen gaietara mugatzea (gehienetan behintzat) ez da kasua
litatea. Udalari taldeok bere lokaletan isolatuta egotea interesa
tzen zaio, eta Uztarriaren bidez taldeok elkartzeko eta elkar-lane
rako eman diren urratsak min handia eragin diete. 

• Gazte Lokalaren auzian ematen ari diren arazoak (errepresi
boak barne) Udalak gazteen antolatze eta kultur dinamika alter
natiboen bideari dion izuan kokatzen dira. 

• Kultur etxearen auzian (Basazabalen aukera) udala ematen 
ari de_n atzerabidea nabarmena da. Proiektua, aurrera baino 
gehiago, atzera doa, udalak kontrolatuko ez duen kultur etxerik ez 
duelako nahi. 

• Herri pasiboa garen sentsazioa ere bultzatu egiten da. Artetik 
kanpoko kultur produkzioari ez zaio onarpenik ematen, eta izaera 
pasiboagoa duten arte dinamikak bultzatzen dira. 

10 � 

• Euskal Herriaren aurkako tresna bezala ere erabiltzen dute 
kultura herri honen izaera desagertarazi nahi dutenek, eta badi
rudi horren aurreko neurri bakarra eskuak burura ematea dela 
hainbat eta hainbaten erabaki bakarra, zer esanik ez Azpeitiko 
Udalarena. 

Hauek eta honelako hainbat adibidek kultur dinamikak nondik 
nora joango beharko lukeenaren hainbat zertzelada ematen digu
tela iruditzen zait. Beharrezkoa dugu (kultur taldeotatik hasita) 
kultura izaera kritiko eta parte hartzaile bezala ozen aldarrikatzea 
eta praktikan gure lanak hortik bideratzea. Eta noski, Azpeitia 



: 

I I Uda laren eta ku ltu r ta ldeen harremana 

loka la ren eta d i ru laguntzen ga ietara mugatzea 

(geh ienetan beh i ntzat) ez da kasua l itatea " 

l naki Errazki n 

I I Zi u r  gauden egoera ra i risteko herritarrok eta 

ta ldeek ardu ra zatia badugu la ,  ba ina ,  ezin  du  izan 

uda l gobernu koen ardu ra ezkutatzeko argud io "  

Aitzol I pa rragi rre 

E uska l  Herr iko herri bat de la  ahaztu gabe euska l  ku l turaren 

defentsa eta ga rapena ere la ntzea .  O ra i ngo  b idea herri ra beg i ra

ko lanean datza la  i rud itzen zait .  Ta ldeok ha rremanak sendotu eta 

herr i ra beg i rako ku ltu r  p rodukz ioak eg itea beha rrezkoa dugu .  

E z i n  d u g u  uda l a k  emango ,  eg ingo  d uenaren za i n  egon .  Ku ltu ra ,  

edoze i n  pertsona e d o  herr i ren  ga rapen i nte lektua l  eta a rt ist iko kri

t iko eta parte ha rtza i le  beza la u lertzen d ugunok  beh intzat. 

I:fiaki Errazkin (Zubi Zar-eko Musika Taldeetako kidea) 

HAU KR IT I KA BAT DA 

K r it ika bat, bai .  Azpeit ian kultur azpieg itura eta bal iabideen 

egoera ikus ita (ku ltu r aza leraren %30ak so i l i k  du  erab i lpen 

egok ia ,  ga inontzekoak ez d itu gutx ieneko ba ld intzak edo itxita 

daude;  ku ltur taldeen parte hartzea ez da onartzen uda leko kul

tur p lang intza eg iterakoan ;  d i ru laguntzak banatzeko ez dago 

aurre i r izp ideri k ,  uneko inpresio subjektiboen baitan ematen d i

ra , . . .  ) ezi nbestean eg in  beharreko ari keta bat da .  Krit ika bat, 

egoerak hobera eg iteko , akatsak identifikatu eta zuzentzeko 

ezinbestekoa ba ita . Eta kriti ka bat, PNV-k eta EA-k bultzatuta

ko ku ltur pol i t ikak, b izi dugun testu inguruan (gaizki u lertutako 

g lobal izazioaren bidez lantzen ari den homogeneizazio ku ltura

la; Estatu Espain iarrak eta frantsesak Euskal Herriarekiko du

ten anikilazio politika euskara ,  hezkuntza , Orkatz eta Euskal 

Herri ko ha inbat ku ltu r elkarteen aurkako Garzonada, eta ha in

bat a lorretan emandako erasoez, . . .  ) herri eta pertsona beza la 

garatzeko tresnar ik gabe uzten baikaitu . Ziur egoera honetara 

i risteko taldeek eta herrita rrok ardura zatia izango dugu la ,  bai

na ,  uda l  gobernukoen ardura ezkutatzeko argud io ezin du izan .  

Azken fi nean ,  gaur  egun Azpeitian dugun egoera uda let ik 

(PNV eta EA-k) bu l tzatu duten kultur pol it ikak herrita rren beha

rre i ezin erantzunean o inarritzen da .  "EAJ-PNV-k ez du ma ite 

rock and ro l l i k" abesten zuen Hertza inak ta ldeak. Ez zuen arra

zoi fa ltarik .  Ez zaie ino iz gustatu herriti k eta herrita rren ekime

nez sortu, bu ltzatu eta landutako espresiori k ,  ez rock and ro l l i k ,  

ez a ld izkari r ik ,  ez euskalteg ir ik ,  . . .  Nah iago dute kultura produk

tu sa lgarri bezala lantzen duten enpresei erraztasunak eman 

edo kontro lpean d ituzten instituzioetatik bu ltzatutako egunkar i ,  

euskalteg i ,  museo eta abar indartu . Eta onartu behar za ie si

nesten d utena bu ltzatzeko z i leg itasuna ,  nah iz eta ez gustatu . 

Onartezina dena,  eredu hori indartzeko ta lde eta ekimenak d i 

ru rik ,  azpiegitu rar ik gabe eta ahal  bada h itzik  gabe uztea da .  

GAUR EGUNGO EGOERA. Kultur ta ldeei beharren inguruan 

galdetu zaie .  Erantzun ere egin zaio Aitor Gorrotxateg i ku ltur 

batzorde buruak eg indako galdeketari . Eta ema itzak? Zer kasu 

eg i n  zaio ia denek Basazabalen kultur etxea eg in  behar zela 

zioten erantzunar i? Urteetan landu den pol it ika honen beste 

ondorio bat mehatxu eta beldu rra zaba ltzea da .  Diru laguntzak 

ukatu edo mu rriztera jo da uda larekiko kritiko agertu den oro

rekiko. Larriena ,  gazte gunea aldarri katzeagatik ha inbat gazte

ri munta i med iatiko b idez eg indako kartzela eskaria da .  Noiz ar

te herritarren h itza eta d i rua bahitur ik? Zei n  da zuen eredua in

posatzeko nah iagatik herritarrok orda indu beharreko prezioa? 

H itz pol itek in aspertuta gaude eta gehiago hauek alderantziz

ko praktika ezkutatzeko funtzioa duten unetik .  Mc-Donald 's, 
Chenoa, kal itatearen legea , Gern ikako arbolaren berts io berria , 

Garzonen erokeria eta cara al sol-en erasoari erantzun eta gu

re ereduak garatu eta sortzeko tresnak beharrezkoak d itugu .  

Tresnak (gaztegunea, ku l tur etxea , mus ika esko la ,  herri antzo

k ia ,  . . .  ) ordea ,  ezin d i ra uda leko alderd ien jabetza moduan sor

tu ,  etorkizun ik  bada ,  herriari eta herrita rre i euren b izitza l ib reki 

aukeratu eta garatzeko eskubidea onartu eta prakti kan jartze

ko aukerak eskaintzetik  etorriko da .  "Eman ber baizu emai

zu/bestela ezetz ezaizu/ate ondoko hotzak hartzera/amak ez 

ga itu b ia ldu" .  

Aitzol Iparragirre (Orkatz Kultur Elkartekoa ) 
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• EKAIN URRESTILLA. Bost urteko kartzela 
zigorra eskatzen du fiskalak beretzat, orain 
lau urte PPk Enparanen antolatutako hitzal
dia zela-eta sortu ziren liskarrengatik. 

• JULEN ARRIETA. Bi espetxe zigor eska
tzen dizkiote. Bederatzi hilabete Andoaingo 
festetako gertakariengatik. 18 hilabete pre
soen aldeko ekintzagatik. 

• INAKI AZKUE. Fiskalak 18 hilabeteko kar
tzela zigorra eskatzen du beretzat, presoe
kiko elkartasuna adierazteko egindako 
ekintzarengatik. 

GAZTEAK KARTZELA 

ARRISKUAN 

Zazpi herritarrek hamazazpi urteko presondegi eskaera daukate; 

gehienek euskal presoen alde agertzeagatik jaso dute 

M i Mi ttffl ttttm 

B 
at, bi, hiru, lau, bost, sei eta zaz
pi. Zazpi laguni hamazazpi urte
ko kartzela zigorra eskatzen 
diete. Zazpiak dira gazteak. Zaz-

piak azpeitiarrak. Eta zazpiak kartzelara 
joateko arriskuan aurkitzen dira. Bakoitzak 
du bere istorioa kontatzeko, eta bakoitzak 
espetxe zigorraren eskaera jaso du. Hiru 
epaiketa, eta zazpiak epaiaren zain. 

Bata, orain lau urte, 1998ko udazkenean 
gertatua. Udal hal'.Jteskundeak gainean 
zirela, PPk hitzaldi bat antolatu zuen En
paran Dorretxean. Egun horretarako, Am
nistiaren Aldeko Batzordeek kontzentra
zioa deitu zuen, leku berean, PPren espe
txe politika salatzeko. Bertan sortu ziren 

12 � 

liskarren ondorioz, aurtengo azaroaren 
14an Donostiako Lurralde Auzitegian egin
dako epaiketan Ekain Urrestillarentzat 
bost urteko kartzela zigorra eskatu zuen 
fiskalak. Beste bi lagunentzat -Josu 
Urbietarentzat eta Xabier Etxeberria ihes
lariarentzat- bi urteko espetxe zigorra. 

Bigarren epaiketak, orain urte batzuk 
Andoaingo festetan gertatutakoarekin du 
lotura. Han Ertzaintzarekin izandako ger
takari bat tarteko, Julen Arrieta azpeitiarra 
epaitu zuten urriaren 24an Donostiako 
Lurralde Auzitegian. Fiskalak bederatzi 
hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du 
Julenentzat. 

Beste epaiketa bat ere egingo da, eta 
honetan ere fiskalak kartzela zigorra eska
tzen die bost laguni. Gertaera 2001 eko 

otsailaren 22an izan zen. Euskal presoeki
ko elkartasuna adierazteko, Azpeitiko 
saihesbidean ekintza bat egiten ari ziren. 
Ondoan beste lagun batzuk, kontzentra
zioan. Ertzaintzak kontzentrazioan omen 
ziren bost lagun identifikatu zituen. Lagun 
hauek abenduaren 1 1  n izango dute epai
keta Donostiako Lurralde Auzitegian. 
Fiskalak bakoitzarentzako 18 hilabeteko 
kartzela zigorra eskatzen du. 

Egoera hori salatzeko, azaroaren 23an 
Utzi bakean Azpeitia. Muntai polizial juridi

kor(k ez lemapean manifestazio isila anto
latu zen. Manifestazioak herriko hainbat 
talderen eta plataformen atxikimendua ja
so zuen. Guztiak, "azken boladan Azpei
tiko herriak jasaten duen errepresioa" 
salatu asmoz manifestatu ziren. Aldi bere-



• ASIER ARANBARRI. Orain u rtebete, pre

soekiko elkartasuna adierazteko egin zen 

ekintzarengatik ,  1 8  h i labeteko espetxe zi

gorra eskatzen du fiskalak. 

• JOSU URBIETA. Fiskalak bi u rteko kartze

la zigorra eskatzen du , 1 998an Enparan Do

rretxean euskal p resoen aldeko ekintzan 

parte hartzeagatik .  

ENPARANEKO LISKARRA. 1998ko udazkenean , udal bozak gainean zi re
la, PPk ekitaldia zeukan Enparan Dorretxean. Azpeitiar ugari azaldu zen presoen eskubideen 
aldeko kontzentraziora. Liskarra izan zen Ertzaintzarekin ,  argazkian ikus daitekeenez. 

I I Atxi loketak, i n komun i kazio 

egoerak, m iaketak, ja rra ipenak, 

isunak, identifi kazioak, man ifestazio 

ukapena daude Azpeiti an
1 1  

Askatasuna 

I I Euska l  Herrian eta 

Azpeitian eskubide zi b i lak eta 

pol iti koak ukatzen d i ra ,  eta 

errepresio egoera hori errea l itate 

b ihu rtu da Azpeitian
1
1 

r ria Txapi ere 

epait u ko du te .  

Baina ez da 

azaldu ko ,  ihes 

eginda dagoe

lako 2001 etik .  

• HARITZ ARZALLUS. 1 8  hilabeteko espe

txe zigorra eskatzen du fiskalak, orain u rte

bete Azpeitiko saihesbidean euskal p reso

en aldeko ekintzan parte hartzeagatik .  

an, "manifestazio eta adierazpen eskubi

deak u rratuta" izateaz gainera, azkenal

dian "herrian somatzen den polizia ezber

dinen presentzia" ere salatu zuten . 

Askatasuna taldearen hitzetan, "bizi dugun 

gatazka gainditu eta euskaldunon eskubi

de demokrati koa errespetatuko l u keen 

eskenatokiaren aldeko u rratsak emango 

ditugu". Bestetik ,  "demokrazia formal bate

an, herritar orok izan behar lituzkeen esku

bideak ukatzen zaizkigunez, ezin dugu 

begira egon", dio elkarte horrek, eta "esku

bide demokrati koen defentsan antolatu 

beharra" ikusten du . 

ESKUBIDEAK. Askatasunaren abu ruz, 

Euskal H_errian eta Azpeitian "euskaldunei 

eta azpeitiarrei eskubide zi bilak eta politi

koak ukatzen" zaizkie. Horren adibide gisa 

ondorengo egoerak azaldu ditu Askatasu

nak :  "Atxiloketak ,  inkomunikazio egoerak, 

miaketak, isunak, polizia mota desberdi

nen eskutik eginiko jarrai penak, identifika

zioak, Ertzaintzaren eskut ik ematen den 

manifestazio eskubidearen ukapena eta 

abar Azpeitiko errealitate bi hu rtu dituzte". 

Askatasunak, "errepresio egoera" honen 

erakusle, herri ko zazpi gazte hauentzako 

fiskalak eskatzen duen kartzela zigorra 

jarri ditu . 

Zazpi gazteei, J u leni, Ekaini, Xabierri, 

Haritzi , lnakiri ,  Asierri eta Josu ri fiskalak 

eskatzen dien zigorra ezaguna da. Epai

learen erabakia, aldiz , jakiteko dago. • 
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HERRI MAILAN 

Auzarazako errotondako lanak aldaketak 
eragin ditu Loiolarako errepidean 
H i labete batzuk bad i ra Auza razako errotonda eg iteko eta a ltxatzeko 

lanak hasi z i re la .  Lan hor ien ondorioz, azaroa ren has iera n  Loio lat ik  

Azpeiti rako sah iesbidean a ldaketak izan z i ren .  Ha la ,  Loio lat ik  Azpeit i ra 

datozen autoentzako norab idea itxi eg i n  da ,  norab ide bakarrera muga

tuz sah iesbidea (Azpe ititi k Loio lara doazenentzat) . Loio lat ik  Azpeit i ra 

datozenek Ba rrenetxet ik  Garmend i -Ga i nera doan errep idea ha rtu 

beha rko dute lan hauek i rauten duten b itartean .  

Santotomasetan 
txosna jartzeko 
izenemate epea 
zabaldu da 
dagoeneko 
Sa ntotomaseta n postua ja 

r r i  nah i  d utenek  izena  ema

teko epea i rek i  d u  uda- leko 

Festa B atzo rdea k .  U d a l e 

txea n izena eman  beha rko 

da abenduaren 9a ba i n o  le

hen .  Postuen zozketa, a ldiz,  

abenduaren 11 n eg ingo  da, 

20 : 00etan Azpe it i ko Uda le 

txean . 

Berrituko diren eskilarak. 

Bi auzoren 
artean, aldapa 
berria 
P a b l o  V l . a  a u zot i k  G a rate 

A n a i a  auzora a l d a pa berr i  

bat  e g i n g o  da ,  e ta  g a u r  

e g u n g o  eska i le rak  berr i tu  

eg ingo d i ra .  Eska i lere n  be

r r i tze  l a n a k  aza roa ren  e r 

d i a ldera has i  z i ren ,  eta l au 

pabost h i labete i raungo du

te . Lanak  eg iteko 396 e u ro 

gastatuko d i tu  uda lak ,  eta , 

horrela ,  Hartzub ia  i nguruko 

l a n a k  b u katutzat  e m a n g o  

ditu .  
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Joseba Albizu 
Ital ian ariko da 
profesionaletan 

nerea Uranga / Joseba Albizu txirrindula
riak txirrindularitza profesionalerako jau
zia emango du 2003an, uztarria.com-ek 
aurreratu zuenez lehengo astean. Be
raz, ez du bizikleta utziko , azkenaldian 
hortxe zerabilkien asmoa ez du beteko : 
talde profesional bat topatu ezean txi
rrindularitza uztea, alegia. Cafes Baque 
enpresak txirrindularitza profesionalean 
aterako duen taldearen eskaintzari uko 
egin dio Albizuk eta I taliako talde bate
an ariko da. I taliako bi ekiporen eskain
tza jaso du: Alessio eta Tacconi taldee
na. Lerrook idazteko orduan, bi taldee
kin hizketan ari zen azpeitiarra eta era
baki gabe zuen zeinekin sinatuko zuen 
datorren denboraldian profesionaletan 
aritzeko; aukera bat da I taliako bi talde
ok bat egitea. 

Aizpea Goenaga 
tu O; (tj:: 11 - , 'aktorea 

"Azpeiti ko i kuslegoa 

antzerkia i kustera 

oh ituta dago" 
nerea Uranga / Aizpea Goenaga Azpeitik� Euskal 
Antzerki Topaketetan hai n bat antzezlanekin 
izana da aurreko urteetan. Aurten , Topaketen 
XX. edizioan , bi alditan izan da: Aktorearen 
Egunean Kontxu Odriozolari eskain it!:3kO ome
naldian , eta azaroaren 30ean Hau paraderoa! 

antzezlanarekin .  
• Zer iruditzen zaizkizu Azpeitiko Euskal Antzer

ki Topaketak? 

Maiz etorri izan naiz Topaketetara, saioak ere 
egin izan ditut. Aurten Hau paraderoa! antzezla
narekin eto rri naiz. Eta Topaketen i nguruan , zo
rionez hor daudela esango nuke. 
• Nolakoa da Azpeitiko ikuslegoa? 

Oso-oso i kuslego ona da Azpeitikoa. N ik  uste dut 
antzerkia i kustera oso qh ituta dagoela, eta 
antzerkia asko jarraitzen duen ikuslegoa dela. 
• Aktorearen Egunean Kontxu Odriozolari egin 

zitzaion omenaldian ere Azpeitian izan .zinen. 

Bai halaxe da. Kontxuk ondo merezitako omenal
dia jaso zuen . I ruditzen zait Kontxu akto re oso 
handia dela, benetan ona. Us
te dut b azuela h o rre lako 
o me n aldi b at jasotzek o  
garaiaa, eta espero dut 
omenaldi geh iago ere 
izango dituela Kon
txu k ; eta zo -
rionez, b izi r ik 
dago i kus
teko . 
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Lehena, oraina, geroa: 
25 urte eta orduetako 
lanaren emaitza 
nerea Urnnga / Bi ordu pasatxoko dantza ekitaldi ikusgarria eskaini 
zuen l tsasi Dantza Taldeak azaroaren 23an lzarraitz Pilotalekuan. 
Taula gainean dantzariak, oraingoak eta lehengoak. Aurrean eta 
behean, dantzariak, lehengoak, oraingoak eta etorkizuneko dan
tzari izango diren dantzari gazteak. Dantza taldearen 25 urteota
ko eta ordu askotako lanaren fruitua eskaini zen. Euskal Herriko 
dantzak, ohi baino dantzari talde handiagoek dantzatuak. Dantza 
ugari, bata bestearen atzetik dantzatuak. Arropa koloretsuek jarri 
zuten kolorea pilotalekuan. 25 urteotako laburpenak , urte hauek 
guztietako lanaren erakustaldiak dantzaleku bihurtu zuen lzarraitz 
Pilotalekua. Bukaerarako, oroigarriak ,  dantzari eta dantza irakas
le izan diren Mikel Larranagak, Begona Aizpuruk eta Marilolo 
Goenagak opari bana jaso zutelako. l tsasi Dantza Taldeak ere 
jaso zituen oroigarriak, eta baita dantza taldearen arduradun 
Xabier Bidezabalek ere. 

• 158 LAGUN. ltsa
siren Lehena, oraina 
eta geroa dantza ikus
kizunean 1 58 lagun 
igo ziren taula gaine
ra. 32 musikari, 92 
dantzari heldu eta 34 
haur. 

f iY •• 61 •tm hi�� ffiY a.1,1 •XY ifi iff iY • t!i ,thti � --------------,------------------------------------, 
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·-· 
ERANTZUTEKO -EPEA: Abenduak 23 (astelehena) 

HELBIDEA: Uztarria, Julian Elorza Hiribidea 4, 2.a ezkerra; edo 227 posta kutxa (Azpeitia) 

AKATSA ADIERAZI (idatziz edo boligrafoz) : 

IZEN-ABIZENAK: 

TELEFONO ZENBAKIA: 

I RABAZLEARENTZAT SARIA: Azkue arropa dendako erosketa txartela. 

AURREKO ARGAZKIA . . .  

. . .  ETA SOLUZIOA 

IRABAZLEA: M .  Angeles 

M. Angeles Arrizabalaga izan da 35. 
garailea. Arrieta Elektrogailuak-ek 
emandako irrati kasetea irabazi du. 
Argazkian , M.  Angeles bera -eskui
nean- eta Arrieta Elektrogailuak 
dendako jabea. 

------------------------------------------------------------------ _ ___  J ____ ______ _________ _____ __ __________  _ 
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HERRI  MAI LAN 

I I Ora in  dela bi urte lau 
t 'erd i ko txapel keta i rabazi 
eta uste nuen Aspek 
aukera emango zida la "  

l ban  Otaegi 
(pilotaria) 

I I Uste dut antzerkiak 
gauza asko eska in  
d itzakee la ,  ba i na ez d i re la 
behar beza la estimatzen " 

Kontxu Odriozo la 
(aktorea) 

' Euskal Presoak Euskal  
Herrira erakusleiho eta 
balkoietan' kanpaina 
abian da 
nerea Uranga / Euskal Presoak 
Euskal Herrira Azpeitiko Plata
formak kanpaina berri bat jarria 
du martxan, azaroa eta aben
dua bitartean, etxeko balkoie
tan Euskal Presoak Euskal 
Herrira dioten banderatxoak 
jartzearen aldeko kanpaina, 
hain zuzen ere. Kanpainaren 
barruan, herriko denda eta 
tabernetan ere lema berdina 
duten txartelak jartzearen alde
ko ahalegina egingo dute eki
men honen antolatzaileek. 
Kanpaina honen helburua 
"azpeitiarrek hamaika aldiz 
adierazi izan dutena egunero
ko aldarrikapen" bilakatzea da. 
"Urtearen azken txanpan sar
tuak garen honetan, ondo daki
gu egoera zeinen gogorra den 
espetxeetan, eta behin baino 
gehiagotan ikusi eta bizi izan 

dugu egoera honek gure herri
ra dakarren sufrimendua zen
baterainokoa den", diote pla
taformako kideek. Hori dela 
eta, herriko denda eta taberne
tan salgai jarriko dira bandera
txoak, jendeak bertan erosi 
ditzan. 

Bestetik, urtero bezala, eus
kal presoen eskubideen alde 
hainbat ekintza antolatu ditu 
Gabonetarako Azpeitiko Plata
formak, besteak beste, aben
duaren 24an, 19 :00etan egin
go den konzentrazioa eta hila
ren azken ostiraletan egin ohi 
duten maindire ilara. Datorren 
urterako, gainera, egutegi bat 
kaleratuko dute, Azpeitiko ga
rai bateko argazki zaharrekin 
osatua. Egutegia, abenduaren 
hasieratik, herriko toki desber
dinetan jarriko da salgai. • 

� AIZPURU 
Ed AUTOAK 

PEUGEOT 
Landeta Auzoa - U rrut . :  943 81 23 59 

I I Bertsotan erd i  
ezkutuan  jarduten duen 
jendea bertso esko lara 
eraka rri nah i  dugu '-' 

Laxaro Azkune 
( Erniarraitz Bertsozale Elkartea) 

. .  �\., 
Balkoietan banderolak jartzearen kanpainari ekin dio Plataformak. 1 ACADEMIA DE FRANCES 

FRANTSES AKADEMIA 

apunta_ , 
"- ' 1/  zaitez . 

a l l o n s -y � 1s oo 92 

Bust i nzur iko Arraba la ,  1 2  - 1 

TltBERNlt 

/1m �n a b a � 
D E N D A  

gort i n ak ,  ohaza lak , 
edredoi nord ikoak . . .  

Eliz-kale, 32-behea - Telf/Fax: 943 1 5  0 6  97 

Urritizkina, 943 1 50472 ♦ Erdi kale, 1 3  
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I I Zarautzen giza

ta lde ondradu eta 

d izip l i natu bateki n 

au rkitu na iz" 

Joseba Zubizarreta 
(Zarautz F.T.-ko entrenatzailea) 

Bidezko 
merkataritza 
denda 
Azpeitiko M ixio Taldeak, ur
tero bezala, Gabon jaietara 
begira bidezko merkataritza
ra zuzendutako denda zabal
duko du. Denda Santiago ka
lean Caritas-ek duen lokale
an irekiko da, abenduaren 
15etik urtarrilaren 5a bitarte
an. 

Gabon otarra 
ekologikoak 
aukeran 
Ingurumenaren Etxeak, Bio
lur Nekazaritza Ekologikora
ko Elkartearek i n  lank i de
tzan, gabon otarra ekologi
koak jarri ditu salgai. Helbu
ru nagusia kontsumo ekolo
g i koa sustatzea da. 
Horretarako bi otarra jarri di
tu : bata 87,15 eurotan, eta 
bestea 57,10 eurotan. Eska
riak egiteko 943 151713 tele
fonora deitu beharko da. 

i , 

- - · -

KO LA IKASTOLA 
KOITIA - AZPEITIA BHI 

HILERRIA ZE LAI. H ilerriak zelai itxura har dezan, zenbait neurri hartu d itu udalak. Irud ian 
ikusten d i ren h il-harriak jarriko d i ra aurrerantzean (hasi d i ra jartzen), lurra zelai itxurarekin utziz. 

- DBH 

- BATXILERGOAK 

- HEZIKETA ZIKWAK 
J Z A R R A J Z P E  
l lt,\ K ,\S KUNTZ,\ El , l( ,\flTEA 

AZPEITIKO IKASTOLA 
KARMELO ETXEGARAI 

HAUR HEZKUNTZA-LEHEN HEZKUNTZA 

KALITATEA ZURE ZERBITZURA 

Altamira Auzoa z/g 
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 85 21  74 / 943 85 2265 
Fax. :  943 85 28 67 
E - mail :  azkoitia@urola.hczitek.net 

Perdilegi, 2 
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) 
Tel. :  943 15 02 28 Fax.: 943 81 16 94 

Perdilcgi, 3 
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 81 26 65 / 943 8 1  37 70 
Fax. :  943 81 66 20 
E - mail: azpcitia@urola.hczitck.net 

KALITATEZKO !EUSKAL HE.ZKUNTZA 

Euskal Henia, 50  

Tel . :  943  8 1 2697 - Fax , :  943  1 5 0830 

E-mail :  kei kastola@jet.es 

20730 AZPEITIA 

(Gipuzkoa) 
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MERKATARITZA 

MENDE GOZO BAT 
Egana gozotegia ospakizunetan murgi ldurik dago. 
Valverdeneko lokalean ireki zituen ateak 1902an; 
orai·n dela 30· u rte, gaur egun ezagutzen dugun 

. lekura igaro zi ren . Ehun urte daramatza, beraz 

Hasierako urteetan Egananean ardoak eta likoreak saltzen ziren. / EGANA GOZOTEGIA 

MiUtttMttm 

A
zpeitian historia handia duen gozo
tegia da Ega_na. 1902ko azaroan 
ireki zituen ateak lehen aldiz, baina 
ez gozotegi bezala, "horretarako di

rurik ez baitzegoen garai hartan" . 
Lehen dokumentuen arabera, "nire birrai

tona zen Klemente Eganak lizentzia bat es
katu omen zuen ardoak eta likoreak saltze-

ko", gogoratzen du Inazio Eganak. Hala 
ere, denbora gutxi barru hasi zen gozotegi 
bezala funtzionatzen, 1 930eko argazkietan 
jada gozotegi izena azaltzen baita. Lehen
dabizi Valverdeneko lokalean ireki zuten 
denda. Gero Enparantza Nagusian dagoen 
etxea erosi eta han ireki zuten. Gaur egun 
gozotegia aurkitzen den lekura orain 30 ur
te inguru aldatu ziren."Lehen urteetan, or
duko gozotegietan bezala, argizariarekin 

Azpeitia,  herri gozozalea 
• Inazio Eganaren esanetan, Azpeitiko 
herria gozozalea da. " Herri gehienak hala 
dira, baina, nire esperientziagatik, gure 
herria ere hala dela esango nuke". Nahiz 
eta �orrela izan, pastel eta opil kontuetan 
"nahiko tradizionala, klasikoa" omen da 

Azpeitiko jendea. Gauza berri bat egiten 
dutenean, jendeak galdetu egiten du zere
kin dagoen egina. Behin jakiten dutenean, 
eta zerbait desberdina badu, ez omen dira 
ausartzen probatzera, " hurrengo batean 
emango dut" esaten omen dute askotan. 

kandelak egin eta saltzen ziren, baita men
brilloa, azukrea ere. Hauekin batera, ardoa, 
pattarra eta likoreak egoten ziren salgai" 
dio Inazio Eganak. "Gerra garaia izanik, 
arrautzak eta lortzeko arazo handiak". 

Gozogile ofizioa familiatik datorkie. Birrai
tona sukaldaria zen, "Loiolako jesuitekin la
nean jarduna". Gero denda jarri zuen, eta 
pastelak egiten hasi zen. Gozotegitik fami
liako lau belaunaldi igaro dira: "Birraitonari 
aitonak jarraitu zion. Gero aitak, eta orain 
gu ari gara lanean. Gerokoetan, ikusi egin 
behar zer gertatzen den!". 

URTEETAN ALDAKETA ASKO. Urte 
hauetan guztietan gauzak asko aldatu dira, 
teknika berriak sartuz eta eskaintza maila 
zabalduz joan dira Egananekoak. Inazio 
beraren hitzetan, "azken bost urteetan ere 
aldaketa handiak eman dira, gai honetan 
gero eta ikerkuntza eta lan gehiago egiten 
baita". Pastelak egiteko moduak ere alda
ketak izan d itu. " Lehen pastelak egiteko 
gehienbat merengea erabiltzen zen, arrau
tzen zuringoa harrotuz. Hau nahiko proze
su sinplea da. Gero, nata eta krema sartzen 
joan ziren". Une hauetan, Egana gozotegia 
ahal den aukera gehiena eskaintzen saia
tzen da bere bezeroei, era guztietako gozo
ak eginez: tartak, opilak, pastelak eta bon
boiak. "Nahiko gozotegi artisaua daukagu, 
eta, azken finean, artisauen lana hori dela 
pentsatu izan dut beti. Ahal ik eta gauza 
gehienak etxean egitea, kanpotik materiala 
ekarri gabe". 

Gozotegiak 1 00 urte bete berri dituela eta, 
hori ospatzeko bezeroei oparitxo bat egitea 
pentsatu dute. "Gure kasuan berriz, langile
ek eta etxekoek bazkari bat egingo dugu, 
eguna ospatzeko". 

I I Lehen pastelak egiteko 

geh ienbat merengea erabi ltzen zen ,  

arrautza zu ri ngoa harrotuz. Gero 

nata eta krema sartzen joan zi ren " 

I nazio Egana 
(Egaiianeko gozogi lea) 

Egafia gozotegiko espezialitatea /nazioak 
izanik, jende gehienak horiek erosten 
ditu. Hala ere, /nazioez gain, txokolatezko 
tartak, pastak eta abar egiten dituzte 
gozotegian, "pixka bat denetik", dio. 
" !nazioekin batera, une hauetan arrakasta 
gehien dutenak petit suisse izeneko pas
tel txiki horiek dira" . • 
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JOSU SALEGI 

" Lu rra lde bako itzak 

bere xarma eta 

edertasuna du " 

Uztailean atera zen 
etxetik, beste lu rralde 
batzuk ezagutzeko 
asmoz. Hiru hi labetez 
egon da bidaiatzen. 
4. 600 kilometro egin 
ditu bizikleta gainean 

A
spalditik zebilkien buruan bidaia 
luze bat egiteko asmoa Josu Sa
legik. Uztailaren 1 2an atera zen 
bere bizikleta hartuta Pirineo alde

ra. Hiru hilabete igaro ondoren, urriaren 
26an itzuli zen etxera. 
• Nondik sortu zitza izun bidaia luze bat 
bizikletaz egitearen ideia? 
Buruan bueltaka nuen bidaia bat egitearen 
kontua, baina zalantzak nituen nola egin. 
Niri bizikleta pixkanaka gustatu zaidan zer
bait izan da. Lehenik, lanera bizikletaz joa-

ELKARRIZKETA 

B ida iaria 

ten nintzen. Gero, Santiagoko bidea ere 
bizikletaz egin nuen lagun batekin. Eta az
kenean, bidaia bizikletaz egitea pentsatu 
nuen. 
• Haseratik garbi al zenuen nora joan 
nahi zenuen? 
Nire lehen asmoa Pirineotara joatea zen, 
Pirineoak zeharkatzea bizikletaz. Gero 
beste asmo batzuek ere banituen. Mapa 
hartu eta beti begiratzen nuen Ekial
deruntz, Grezia aldera batez ere. 
• Nola antolatzen  zenuen eguna? 
Gauza askoren arabera izaten zen antola
keta. Eguraldi ona bazegoen eta toki ede
rra bazen, orduan egun batzuk gehiago 
gelditzen nintzen bertan. Aurretik, jakineko 
leku batzuk ikusteko asmoa banuen; adibi
dez, Italian sartzean Pisako dorrea, 
Florentzia, Venezia. Leku horiek politak 
dira, eta egun batzu gehiago gelditzen nin
tzen, gauzak ikusteko eta abar. 
• Zein lekutan egon zara?  
Lehenik Pirineotan, eta gero Frantziako 
kostara igaro nintzen. Handik Italiara, 
Florentzia eta Venezia alde horretara. 
Ondoren, Kroazian, Jugoslavian, Grezian 
eta Bulgarian egon naiz. 
• Zein herri gustatu zaizu gehien? 
Kroazia asko gustatu zait, aspalditik nuen 
lurralde hori ikusteko gogoa. Hala ere, lu
rralde bakoitzak du bere xarma eta ederta
suna. Bulgaria aldea ere oso ederra da. 
Italian berriz, gauza eder asko dago ikus
teko eta dastatzeko. 
• Herrialderen batean izan a l  duzu ara
zorik? 
Ez. Arazo bakarra Bulgariatik ateratzean 
izan nuen, Bulgariatik Errumaniarako 
mugan. Han ferry-a hartu beharra nuen, 
eta bertan hamar orduz eduki ninduten. 
Hasiera batean, untzia apurtuta zegoela, 
gero kamioi gutxi zeudela. Ondoren, pasa
portean zerbait gaizki zegoela esaten 
zidaten. Azkenean utzi zidaten pasatzen. 
• B ida ia  guztia n  zerk harritu zaitu 
geh ien? 
Asko dira. Orain burura datorkidan bat: 
Bulgaria aldean jendeak erakutsi zidan 
adeitasuna. 
• Bidaia egin ondoren ,  zer-no lako balo
razioa egiten duzu? 
Ona, pertsonalki balorazio oso ona egiten 
dut. Bidaia honekin gauza asko ikasi ditut, 
neure kabuz moldatzen, trebetasunak har
tzen. Orokorki esanda, bizitzarekin konfia
tzen ikasi dut. • 

nerea Hranburu 
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PAKO AR ISTI REN E�B I DOA 

LABURPEN BAT 

EG I NEZ 

K
aixo esan nizuen urtarrilean, agur esango 
dizuet orain, abenduan. Hamabi hilabete 
joan dira, hamabi artikulu idatzi ditut. Az

peitia abiapuntutzat hartuta, bertako gauzarik aipa-
garrienak, kritikagarrienak edo amorragarrienak, 
nere ustez, agertu nahi izan dizkizuet. 

Azpeitiak, izan ere, bi ezaugarri nagusi ditu: bate
tik munduak eta Euskal Herriak daraman martxaren 
barruan kokaturik dago; bertako bizimodu burgesa 
eta erosoa, auto ederrekin, oporrekin, supermerka
tu handiekin eta abar, ondo bizi den eta lehen mun
dua deitzen zaion horretako beste herri guztien igo
ala da. Ondo janda eta ondo jantzita bizi gara, eta 
txorakeriengatik kexatzen gara, hain aseta gaude 
denetik. Zerbait falta izatekotan bizi-poza da, alai
tasuna, barrua lehertzen duen ilusio hori; barre 
nekez egiten dugu, telebistan ikusten ditugun po
breek barre erraz egiten duten bitartean. 

Baina bestetik, Azpeitiak baditu berezitasunak, 
bertako jendeak badu izaera bat. Nonbaiten "hori 
azpeitiarra da" entzuten badugu, ideia multzo bat 
datorkigu automatikoki burura. Ezaugarri horiek to
pikoak besterik ez dira askotan, eta topikoak dire
nez, txorakeria hutsa dira, faltsuak. Pertsona bakoi
tza ezberdina delako, bere izaera daukana. Edo 
hala behar luke, behintzat. Hori litzateke aberasga
rriena denontzat. 

Baina gauza bat gertatzen da: gizarteak, bide 
askoren bitartez, bata eta bestea sartzen dizkigu 
buruan, eragina dauka guregan, eta, askotan, geuk 
benetan egin nahiko genukeena alde batera utzi 
eta ondo ikusia dagoena baino ez dugu egiten, 
edo denek egiten dutena, edo modan jarri dena, 
edo halako gerta ez dakigun komeni dena. 
Askotan ausardia falta zaigu geure nortasuna 
agertzeko, geure nortasuna nabarmentze
ko, eta beste guztien igoalak izanez babes
ten dugu geure burua. 

Badirudi ezberdina izatea mingarria de
la. Ba ez. Gozagarria da benetan, beste 
gauza gutxik bezala barrua betetzen dizun 
zerbait da, indar ikaragarria ematen dizu
ria. Zoritxarrez, beti ohiturak errepikatzen 
dituzten izakiak bihurtu gara. Gure egunik 
gehienak ia jende berdinaz inguratuta 

pasatzen ditugu, gauza bertsuak egiten beti, ezus
teari aukera gutxi emanez; espontaneoak izatea 
zer den ere gogoratzen al dugu? 

Poteak betikoekin hartzen ditugu; kafea ere, har
tzen badugu, betikoekin. Etxean betikoa egin, be
rregin eta errepikatzen dugu, asteburuetan ere bai. 

Hau leku guztietan gertatzen da. Eta Azpeitian ere 
bai. Oso herri ohiturazalea dugu Azpeitia. Ohitura 
batzuk onak dira, eta beste batzuk ez. Ohiturek 
segurtasuna ematen dute, baina aspermena ere 
bai horrekin batera. Eta ohiturak, batzuk behintzat, 
puskatuko bagenitu? Zerbait berria sentituko genu
ke, emozio handiagoa, gozamen sakonagoa, eta 
baita inseguritatea ere horrekin batera. Aukera 
bakoitzaren esku dago. 

Baina aukera hori daukagula sentitzea bera ere 
pauso bat ematea da. Herri bat ez da modernizatzen 
etxe berriekin, kable digitala sartuta edota erroton

dak eta aparkalekuak eginda. Munduarekiko 
daukagun jarrera da modernizatu behar du

guna: gure matxismoa eta autoritarismoa 
baztertu, kanpotik datozenak hobeto tra

tatu, erlijio kristauarekiko menpeko
tasuna baztertu, arrazoirik gabe 

epaiketa krudeletan sartu dituz
ten herriko gazteak babestu, 
normaltasunez onartu geure 
maila soziala, itxurakerien an-
tzerki garestian erori gabe, 

hitz gozoak esan tarteka, ez be
ti gure t ipikoak omen diren 
adar-jotze eta ankerkeriak . . .  
eta beste gauza asko. 

Baina ojo, ez dut Gabone
tak6 sermoi bihotz-oneko
rik egin nahi. Ez da malale
txe ri k galdu behar, ez 
behintzat injustiziaren au
rrean, ez tontokerien au
rrean, ez marginazio eko
nomikoaren aurrean eta 
beste gauza askoren au
rrean. 
Urtebetez irakurri nau

zuenoi, gero arte. 

--------- --- --------------- ·--------------------------------------------------------------------------
H ILEKO GALDERA. Gabonetan gastatuko dugunareki n ,  zenbat m i laka hau rrek sa l batu ko 

l ukete bizitza munduan zehar? 
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ez d u  bere g a i n  ha rtzen a l d iz
k a r i a n  a d i e ra z i t a k o  e s a n e n  
eta i ri tzien erantzuk izuna 
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Azaroaren 23an , U EUk (Udako 
Euskal Unibertsitateak) antolatu
ta, Eibarko Markeskua jauregian 
Software Librearen 1 1 .  Euskal 
Mintegia izan zen. Aretoa bete 
egin zen (60 lagun inguru) , eta 
sarrera eskatutako batzuk kan
poan gelditu ziren. Zortzi hitzaldi 
labur izan ziren , eta horietako 
bat uztarria.com-i buruzkoa. 

Mintegian software librearen 
mugimenduaren eta aurten mar
txan dabiltzan produktu eta apli
kazioen berri eman zen. Uzta-

rriako kide Josu Azpillagak 
Uztarriaren webguneko esperien
tziari buruz jardun zuen minte
gian. Webgunea Uztarria Kultur 
Koordinadoraren komunikazio 
proiektuaren barruan kokatzen 
dela azaldu zuen. Webgunearen 
sorrera, funtzioa, ezaugarriak, 
ondorioak eta aurrera begirako 
asmoen berri ere eman zuen 
hitzaldian Josuk. (www.uzta
rria.com-en hitzaldia osorik ikus 
daiteke, baita mintegian erakutsi 
ziren diapositibak ere). 

UZTARRIAREN TARTIE 

albiste txikiyek 

Imanol Eliasi 
buruzko 
l iburua salgai 
Uztarria Kultur Koordi
nadorak, Mailo Oiarzabal 
kazetariare n b itartez 
egi ndako Imanol Elias 
biografiak salgai segi 
tzen du herriko taberna
tan eta liburu-dendatan .  
L iburuak zazpi euro ba
lio ditu. 

Uztarriaren 
atxikimendua 
AGZ-ren 
eskakizunari 
Barruko gaizki-ulertze 
bat dela medio, Azpei 
tian Gazteok Zer-en az
ken m a n i festazioaren 
atxikimenduen artean ez 
zen Uztarriarena ageri . 
Uztarriak argi utzi nah i  
du  bat egiten duela gazte 
gunearen eskakizunare
kin ,  eta beraz, AGZren 
eskakizun h orri bere 
atxikim en dua em aten 
diola. Gogoratu nahi du
gu, beste beh i n :  Uzta
rriak, sorrerako batza
rrean erabaki zenez, be
rari dagozkion (euskara, 
komunikazioa eta kultu
ra) gaiei eta taldeei ema
ten die soilik atxikimen
dua. 

EGIN  ZAITEZ BAZKIDE UZTARRIAn 
Urtean 21 ,04 euro (3.500 pezeta) / Bestela harpidedun izan zaitezke, doan (kontu korrontearena ez beste guztia bete) 
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Enrike 

Zurutuza 
a l b a i t a r i a  eta  i d a z l e a  

Sortzez ataundarra da 

En ri ke Zu rutuza , eta 

sentimenduz azpe itia rra . 

50 u rtean  b izi b ide 

a l ba ita ritza izan d u .  Eta 

a I ba ita ritza ko testu 

zientifi koak idazten has i 

eta l iteratu ran  ere mugi ld u 

izan da 

"Ora i nd i k  ere idazten d 



t apu rtxo bat" 

Miili■11HMJ 

U 
dal liburutegian egin genuen topo 
Enrikerekin. Egunero ez bada ere 
sarritan joan ohi da bertara, egun
kariak irakurtzera edota libururen 

bat kontsultatzera. Hitzordua jarri eta 
hurrengoan bere etxean, laneko gelan 
egon ginen berriketan eta bere argazkiak 
ikusten. Laneko gela: mahai handia er
dian, inguruan bi eserleku, aldamen bate
an ordenagailua eta aurrean liburutegia. 
T xoko batean, berriz, Azpeitiko Udalak 
omenaldia egin zionean eskainitako zurez
ko eskultura: albaitaria txahal bat auskulta
tzen. Nola ez ba, bizibide albaitaritza izan 
baitu ia 50 urtean. Ataundik albaitaritzak 
ekarri zuen Enrike Azpeitira. 
• Baserritik unibertsitatera . Nola eman 
zenuen pauso hori? 
Baserritarra eta maiorazgoa, seme baka
rra bainaiz. Hortik atera kontuak. Mutil koz
korra nintzela maisu erdalduna geneukan, 
nafarra. Ataungo herriak apropos maisu 
hori ekarri zuen, guk gazteleraz ikasteaga
tik. Harekin gazteleraz derrigor egin behar 
zen. Maisua, eskolak bukatutakoan paseo 
bat egitera joaten zen, gure aita zena ba
serrian lanean ari zen batean harekin 
berriketan gelditu eta ikasketetako balio 
nuela esan zion. Aitak, berriz, lagunduko 
nindutela erantzun zion. Gure etxean beti 
izan dira karreradunak, zerbait eskuarte
dunak ziren eta. Karreradunak beti izan 
dira, baina albaitaria ni bakarrik. 
• Batxi lerra bukatu ostean, Zaragozara, 
albaitari i kasketak egitera.  Pauso gogorra 
izan al zen? 
Baserritik unibertsitatera, hori maila gogo
rra zen gero, han galduta sentitzen zara. 
Baina ez nintzen horren gaizki ibili, euskal
dun batzuk bazeuden han, eta haiengana 
hurbiltzen nintzen. Ataungoak ere bazeu
den, gainera. Ataunek herritar asko ditu ti
tuludunak, Azpeitiaren aldean asko. 
• Baina unibertsitatean ari zinela Espai
niako 1936ko Gerra Zibila hasi zen .  
Bai, hain zuzen uztailaren 18an sortu zen. 
Ordurako, ikasturtea bukatu eta etxera 
etorriak ginen. Une bertatik, unibertsitate
ak itxi zituzten eta nik oraindik bi urte falta 
nituen ikasketak bukatzeko, baina udazke
nean itzultzerik ez nuen izan. Ataungo he
rria Nafarroa inguruan dagoenez, bereha-
la sartu ziren erreketeak. Eta kintak solda
duak eramaten hasi ere bai. Lehenengo 
36koa eraman zuten, gero 37koa, eta ni 
38koa nintzen. Hori ikusita, bolondres aur
keztu nintzen. Bolondres aurkeztean nahi 
zenuen arloa aukeratzea baitzegoen, eta 
nik albaitariena aukeratu nuen, gerrako 
frontean tiroka ez ibiltzeagatik. Hain zu
zen, Azpeitian sartu nintzen albaitarien tai- ►► 
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►► dean, hemen bertan baitzeuden. Burgosko 
koartel nagusira bidali ninduten, eta gana
dutegi handi batean mandoak eta zaldiak 
sendatzen ipini. Makinatxo bat ebakuntza 
egin genuen, eta aitortu beharra daukat 
nire lanbidearen etorkizunari begira oso 
esperientzia baliagarria izan zela hura. 
Iparraldeko frontea bukatu zenean, Pirinio 
aldera bidali ninduten, eta azkenean Ma
dril aldera, baina hara iristerako gerra 
bukatu egin zen. Zorionez. 
• Gerra bukatu eta berri ro unibertsitatera . 
Bai, baina hiru urtean elkar ikusi gabe 
egon ondoren tristea izan zen bueltako sa
rrera. Ikusi orduko elkar sutsu besarkatzen 
genuen. Baina hutsune nabarmenak ageri 
ziren. Galdezka hasten zinen: halako non 
da? Frontean hil zuten ... Eta beste hala-
ko? Afusilatu egin zuten ... Benetan sarrera 
gogoangarri tristea. 
• Unibertsitateko ikasketak bukatu eta 
Azpeitiko albaitari plaza lortzeko hainbat 
t irabira izan omen zen ituen. 
Sortu zitzaidan, bai, oztopo ugari. Garai 
hartan, herriko albaitari izendatzea udalek 
egiten zuten. Legezko arautegi bat zegoen 
aukera nola egin erakusten zuena, eta de
rrigorrez bete beharrekoa. Puntuazio ba
ten bidez hartu behar zen erabakia. 
Gehien lortzen zuenaren alde. Puntuak 
lortzeko kontuan hartzen ziren: lanean jar
dundako urteak eta unibertsitateko ikaske
tetan lortutako notak. Ni gaztea nintzen, 
eta laneko puntuaziorik ez neukan, baina 
ikasketa notekin beste denak gainditzen 
nituen; beraz, edozein herri eskatzeko mo
duan nengoen. Lau herri aukeratu nituen: 
Azpeitia, Tolosa, Bergara eta Eibar. Hauen 
artean, Tolosan eta Bergaran, bertako se
meak zeuden albaitari nahi zutenak. Uz
teko eskatu zidaten eta ni erretiratu egin 
nintzen. Gelditzen zitzaizkidan bi aukeren 
artean lehendabiziko Azpeitia eta bigarren 
Eibar izendatu nituen. Aukeratua neukan 
lehendabiziko herrian, Azpeitian, legea 
baztertu eta udalak beste bat izendatu zu
en. Aurretik interino bezala zegoen albaita
riak azpi-lana eginda zeukan eta kazikada 

egin zidaten. Diktadura garaia zen, eta . 
ikusten zen horrelako ugari. Baina nik 
errekurtsoa jarri nuen Madrilgo ministerio
ra. Berehala hasi zitzaidan sekulako borro
ka, herriko udala, Gobernadore Zibila eta 
abar, denak soka batekoak eta denak ba
tera nire aurka. Ez da erraz esaten zenbat 
gezurrezko salaketa egin zizkidaten ni 
etsiarazteko. Baina nik lege garbia neukan 
alde, eta azkenean Madrilek nire aldeko 
epaia eman zuen. Bi urte iraun zuen nire 
borrokaldiak, eta bitartean Eibarren egon 
nintzen albaitari. Oso leku polit eta atsegi
na da Eibar, baina nik Azpeitirako ilusioa 
neukan eta hona etorri nintzen. 

26 h.rl 

'Joxe Miguel '-en 
berriketaldiak 

• La Voz de Guipuzcoa Irratiti k, eus
kal talde bat osatu nahi zutela-eta dei
tu z ioten En ri ke Zurutuzar i .  I rrat ian 
euskarazko saioa egiteko talde bat e i 
ka r tu  zen :  Nemes io Etxan iz, apa iza 
eta euskal idazlea, Basarri, Maria Do
lores Agirre Donostiako euskal esko
lako i rakaslea, Oiiati b ia eta Etxebes
te. "Entzuleak erakartzeko berri keta 

· eta bertso batzuk egiten genituen. Be
rri ketag ilea ni izendatu n i nduten eta 
bertsoak  Basarri-k a besten z ituen .  
Ba i n a  kon tuz  i b i l i  beha rra zegoen ,  
zentsura handia baitzegoen",  konta
tzen du Enrikek. Berriketaldietan Joxe 
Miguel bezala ezagutzen zen Enrike. 

tlt;t· 
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Rodriguez, Basarri, Oiiatibia, Etxebeste, 
Maria Dolores Agirre eta Zurutuza. 1979. 
urtea. Irratiko taldeko kide batzuk. 

Oraindik ere 
ikerlari 

• Azpeit iko Udal L iburuteg ian sarri
tan �gin daiteke topo Enrike Zurutuza
rek i n .  Eg u n kari edota l i b u ru ren  bat 
eskuarte�n duela betiere. Udal L ibu
ruteg iaren egoitza Enparan Etxearen 
arrastoak eta h istoria ere ederki iker
tuak ditu .  Ez, ordea, Enparango Do
rretxeko kontuak soil ik ,  Loiolako Ba
sil ikaren h istoria, Loiolako I nazioren 
bizitza eta Loiolako Dorretxearen h is
toriak ere ikertu eta idatzita dituelako. 
Udal L ibu ruteg ia ez ezik ,  Loiolako Li
bu rutegia ere aski ezaguna du . Bere 
kasa ikertu eta idazten ja rra itzen du 
oraindik ere Enrikek. 

• Eta ondoren, Azpeitian albaitari 50 urte 
baino gehiago egin dituzu. 
1941 ean etorri nintzen, 24 urte nituen 
garai hartan, 191 ?an jaioa naiz eta. la 
1990. urtea arte jardun dun bizib_ide horre
tan. 
• Zu Azpeitian albaitari hasi zinen garai 
ha ietan, baserria zen bizibide nagusia 
herrian. Orduan alba itariaren lana neko
soa al zen? 
Oso lan nekosoa zen. Dena oinez egin 
behar izaten zen. Azpeitian herriaren alde 
batetik bestera baserri asko zegoen. Gero 
bizikletan ere hasi nintzen baserrietara 
joaten. Ondoren moto bat lortu nuen. Bizi
kletari jartzeko motoa Italiatik kontraban
doan ekarri zidaten. Erromara peregrina
zioan joandako monja batek pasatu zidan. 
Hauek errazago pasatzen baitziren 
mugan. 
• Nola jakiten zenuen baserriren batean 
albaitariaren beharrean zirela? 
Gehienetan baserritarrak etortzen ziren al
baitariaren bila. Baina auzoetan telefono
ak baziren: Onatzen, Nuarben, Matxin
bentan, Aratz-Errekan... Eta bitartekoak 
oinez edo bizikletan etortzen ziren. 
• Azpeitia inguruak, bazterrak, bideak . . .  
denak ezagutuko zenituen ba. 
Bai, denak ezagutzen ditut. Bideak, bidezi
dorrak, bidezaharrak, lokatza-arteak. De
netan ibilia naiz. Gau eta egun, jai eta as
te. Bide kontu horrekin, istilu ederrak sortu 
ohi ziren. Gurdi-bide zaharretan autobide
ak egiten hasi zirenean, baserritarrek elkar 
hartu eta euren kontura egiten zituzten. 
Baina beti izaten zen baserritarren bat bi
dea egiten parte hartu nahi izaten ez zue
na. Orduan, hark deitzen zidanean errepi
detik ezin izaten nuen joan haren baserri
ra, eta oinez joan behar. Hor istilu txarrak 
ibiltzen genituen, estuasun bat izanda ere 
ez zizuten uzten errepidetik joaten. Gerora 
istilu horiek bukatu ziren, Foru Aldundia 
hasi zen-eta bide horiek egiteko laguntzak 
ematen. Askatu ziren bideak. 
• Zu albaitari ibili zinen garaian gaitz kez
kagarririk ba al zen? 
Baziren kezka handiak ematen zituzten 
gaitzak. Animalien gaitzak bi eratakoak 
izaten dira: batzuk pertsonei itsasten zaiz
kienak eta beste batzuk animalien artean 
bakarrik kutsatzen direnak. Garrantzitsue
nak gugana itsasten direnak dira, eta asko 
daude era horretakoak, hogei gaixotasun 
baino gehiago. Gaixotasun hauek matade
rian kontrolatzen ziren. Nik ikusi gabeko 
okelik ez zen ateratzen mataderitik. Horrek 
badauka gauza on bat: ni hainbeste urtean 
egon eta kutsatutako animalia bakar bat 
ere ez zen izan. Ganaduak euren artean 
zabaltzen dituzten gaitzek kalte handiak 
egin dituzte. Hemen geneuzkan gaitzen 



I I 1936ko Gerra Zi b i lean ,  

bolond res a l ba itarien ta lderako 

au rkeztu eta Azpeitian sartu n i ntzen 

a lba itarien ta ldean , , 

artean bat napar-mifla zen. Ezagutzen den 
gaitzik itsaskorrena da. Euli batek ere ekar 
lezake gaitza. Tartean ere baziren beste 
zenbait gaitz: frantses-mina, ume-galtze
ak ... 
• Baserriz baserriko ib i l ian kontu eta isto
rio ugariren jabe ere izango zinen.  
Bai, asko eta asko. Gainera, ohitura nuen 
neure lana egin ondoren baserrian bertan 
egoteko, bertakoen berri jakin, baserrirako 
aholku onak eman. Pixka bat misiolaritza 
lana egiten nuen, eta egin beharrekoa da, 
gainera. Kontu asko jakiten nituen, ikusga
rriak asko, lehengo bizimodu zaharrak eta 
abar. Horren jakinaren gainean zegoen 
lagun jesuita bat, Aita Goikoetxea. Eus
kaltzale handia zen eta eL 1skara ondo lan
tzeko euskaldun garbiekin hitz egitea nahi 
zuen. Horretan lagunduko ahal nion eska
tu zidan; 'euskaldun garbiak', gaztelerarik 
ez zekitenak, baserritarrak baitziren. Ho
rrela bada, nirekin etorri ohi zen hura. Nik 
baserritarekin hitz egin eta Goikoetxeak 
magnetofonoan jasotzen zituen berriketal
diak. Aita Goikoetxearekin beste lan bat 

I I Ameri ketako Estatu Batuetatik 

bueltan ,  G ipuzkoan lehen 

erna lkuntza artifizia lak· egiten ni 

izan n intzen " 

ere egin nuen: baserriko eta herriko gaitzi
zenak jasotzea. Asko jaso genituen, eta 
hauen jatorria aztertzen ere saiatu ginen 
biok. 
• Albaitaritzako testuak ere idatzi d ituzu .  
Azpeitian lanean hasi nintzenean gaitz ba
ten susmoa hartu nuen, hemen ezagutzen 
ez zen gaitz batena, behiak-eta ernaltzeko 
izaten dutena. Bibliografia atzerritik ekar
tzen nuen, orduan muga itxita baitzegoen 
Frantziara. Paristik pasatzen nituen liburu
rik onenak, diplomatikoen maletetan. He
mengo baserriko seme bat, enbajadorea
ren auto-gidaria zen Parisen. Alemaniako 
liburu bat ere ekarri nuen eta han bilatu 
nuen germena demostratzeko teknika. 
Gaitz horren inguruan lan handia egin 
nuen, eta Ciencia Veterinaria aldizkarian 
argitaratu zen. Ernalkuntza artifizialari bu
ruzko beste lan bat ere egin nuen. Gipuz
koan lehen ernalkuntza artifizialak egiten 
ni izan nintzen. Aurretik Ameriketako 
Estatu Batuetan izan nintzen; New York
etik apunteak eta ernalkuntzarako hemen 
ezagutzen ez ziren aparatu batzuk ekarri 

• 5 0  URTE ALBAITARI. 
1941. urtean etorri zen Az
peitira herriko albaitari be
zala; 24 urte zituen garai 
hartan Enrike Zurutuzak. la 
1 990. urtea arte jardun 
zuen albaitaritza bizibide 

I I Euskara debekatu zuten 

ga ra ian el izaren babesean 

Azpeitian antzerkiak 

egin gen ituen " 

nituen. Baina Ameriketatik bueltan saioak 
egin behar eta inork ez zuen ganadurik 
utzi nahi; ezta pentsatu ere, gainera. 
Behin, ganadu zale bati ezer esan gabe, 
bere behia ernaldu egin genion. T xahal 
hura izan zen lehenengoa ernalkuntza arti
fizialez jaio zena. 
• Albaitaritzako ikerketa lanak idatzi eta 
gero, egunkarietan eta ald izkarietan ere 
idatzi zenuen,  ezta? 
Baserritarren artean hitzaldi batzuk ema
ten nituen eta Hojas Agricolas-en ere idaz
ten nuen. Beranduago, La Voz de Espafla 
egunkarian orrilde oso bat eman zidaten. 
Orrilde oso hori urteetan idatzi nuen. Gero 
liburu txiki bat ere idatzi nuen baserritarren 
gainean, esne-behien gainean. Aldizkari 
askotan kolaboratu nuen, herri batzuetako 
programetan ere bai. 
• Antzerkia ere probatu duzu. 
Ni behin ere ez nintzen geldirik egoten eta 
antzerkian ere lan ederra egin genuen. Be-
ti lan desberdinetan sartzen nintzen, eus
karazko lanean. Politika ez dut ikusi ere 
egin nahi. Euskal Herriari eusteko euska- ►►  
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ELKARR IZKETA 

► ►  rari eutsi behar zaio eta kito. Hizkuntzari 
eutsi behar zaio, hizkuntza baita herriaren 
arima, eta orain euskara asko entzuten da, 
ikastolan-eta ikasten da, baina Donostian
eta oraindik ere erdaraz jarduten du jende
ak. Euskara oraindik ez da sartu herrian, 
ezta gutxiagorik ere. Eta gurea beti hori 
izan da, euskara herrian sartzea eta horre
tarako dena debekatu zuten garaian , eliza
ren babesean Azpeitian antzerkiak egin 
genituen. Bat dezente handia egin ge
nuen: Pasioa. Zuzendari lanetan ibili nin
tzen ni. Gogoan gelditu den antzezlana da, 
Azpeitian hainbeste aldiz egin eta gero 
Donostiara salto egitea pentsatu eta izu
garrizko arrakasta izan zuelako. Gero ere 
saiakerak izan dira, berriro egiteko baina 
gaur eguneko gizarte honetan ez dago za
letasunik elizarako eta elizgaietarako. Ez 
litzateke aterako. 
• Eta azkena itzuli eta egokitu duzun l ibu
rua 'Etumetako Basajauna' izan da. 
Baso-jaun de Etumeta eleberri historikoa 
eta erromantikoa da. Historiako gertakizu
netan oinarrituta dago, bertan kontatzen 
direnak gertatukoak dira. Neuk denak kon
probatu ditut. Erromantikoa da, pertso
naien grinak oso gogor azaltzen dituelako. 
Oso bukaera ona dauka, gainera. Ele
berria gazteleraz idatzi zuen Juan Venan
cio Arakistainek. Bera historialaria eta 
kazetaria zen; bizibidez, ordea, erregistra
dorea zen, eta Azpeitian egon zen erregis
tradore urte dezentetan. Eta orduan idatzi 
zuen eleberria. Garai hartan liburua oso 

ezaguna omen zen, baina gaur egun 
desagertuta dago, esku batek kontatzeko 
adina ale daude. Eleberrian aipatzen diren 
gertakizunak Azpeitian kokatuak daude
nez, eta nire iritziz, eleberri eder hori berri
ro argitaratzekotan euskarara itzulita azal
du behar zen. Asmo horrekin eraso nion 
lanari eta, egia esan, niretzat lan gogor 
samarra baina atsegina izan zen. Izan ere, 
horrelako eginkizun batek ,  han eta hemen 
galdeketa eta kontsulta ugari egin beharra 
sortzen du, eta hori norberarentzat abe
ratsgarria da. Adibidez: Loiola, Enparan 
eta Odriako etxearen historiaz gauza asko 

ikasi ditut. Beotibarko eraso armatuaren 
berri ere berdin. Liburu honek bukaeran 
daukan gehigarria nik neuk idatzia da, ira
kurleak eleberria hobeto uler dezan betie
re. 
• Gaur egun jubi latua zaude. Jarraitzen a l  
duzu idazten? 
Garrantzizko lanik ez darabilkit eskuarte
an, baina apurtxo bat jarraitzen dut, bai. 
Inoiz aldizkarietan orrialde bat edo beste 
osatuz. • 

Elkarrizketa oso-osoa www. uztarria. com 
helbidean aurki daiteke 





JAKINGARRIAK 

1 5 . 000 
bonbilla izango dira piztu ta 
Gabonetan. Alde zaharrean 
eta auzoetan jarrita dauden 
Gabonetako argiak dira ho
riek denak. 

1 60 urte dira Az-
peitiko Parrokiaren ondoko 
garbitokia eta iturriak eraiki 
zirela. 1842an Olazabal fami
liari esker eraiki ziren. 

I I Pentsamendu 

ahu la eta pentsamendu 

bakarra pentsatzeari 

uko egiteko erak d i ra "  

Alfonso Sastre 

( Idazlea) 

"Bakarrik, zer da geu izatea 
ere: zer da euskalduna iza
tea? Honelako auziak ezta
baidatzen ziren 67-68 aldera 
gure artean, eta irak urleak 
maiz irakurria du, gerra on
doan 'mundu berria' esanez 
eraiki den m undu zaharra ar
buiatu nahi zuen gazteriaren 
eztanda u rteak izan direla 
horiek norberetasu naren 
errebindikaziokoak apara
tuaren aurka, irudimenare
nak razionalitatearen aurka. 
' Nik NI izan behar dut, ni eus
kaldun hau naiz, bizi naizen 
E u skal H errian hori geroz 
eta zailagoa da ordea', pro
testatzen zuen Rikardo Arre-
� 

Joxe Azurmend i  'Ora ingo gaz

te eroak (Gogoetak ETAren so

rrera i nguruko k u ltu r g i roaz 

eta gaurkoaz) ' . Luma argita le

txea . 1998. urtea . 

kontue da ... Imanol Elias Odriozola (idazlea) 

BEHARKO AGINDUA 

BETE ! 
F ernando Vll.a hil aurretik agertu ziren Eus

kal Herrian lehen talde armatu karlistak, 
eta hil zenean mugimenduak indar berezia 
hartu zuen. Lehenengo altxatutakoen artean bi 
azpeitiar zeuden: Bernardo Iturriaga eta Joxe 
Inazio Iturbe. 

1833ko urriaren 1 0ean, 09:00etan, herrian 
Iturriaga komandantearen esanetara aurrene
ko talde karlista agertu zen lehen neurriak har
tuz: herriko alkateari bi mila erreal eskatu eta 
Diputazio berri bat izendatzea aginduz; ordu
koak ihes egin zuen Tolosara. Diputatu nagusi 
Esteban Hurtado de Mendoza jauna izendatu 
zuen, laguntzaile Joxe Santos Arratabe, lurral
deko diputatu Juan Bautista Altube eta tenien
te Baltasar Oiarzabal jarriz. Hurrengo egune
an, berriz, izendatutako Diputazioak bilera egi
tea agindu zuen. 

Baina, Tolosara ihes eginiko Diputazioak, 
urriaren 1 ?rako batzarrerako deialdia egin zu
en, Isabel I 1 .aren alde agertu eta probintzian 
Carlos V.aren alde gerta zitekeen altxamendua 
hartzeko. 

Urriaren 12an, Azpeitian, Iturbe jaunak gipuz
koarrei dei egin zien, esanez Tolosan zegoen 
Diputazioak arriskuan jartzen zuela probintzia
ren askatasuna eta debekatu egin zien herrie
tako ordezkariei bertaratzea. Azpeitiko Udala
ren egoera nahiko larria zen, bi aldetara jokatu 
beharrean baitzen, agintari liberalen alde egin 
beharrean eta karlisten aginduak bete beha
rrean. Bestalde, urriaren 13an Iturbek azpeitiar 
gazteek armak hartzea eskatu zuen. Ondoren 
beste agindu batzuk  ere zabaldu ko ziren ... 

Dena dela, herriaren ordezkariak ziren Mi
guel Mari Alzibar eta Joxe Etxeberria jarri ziren 

Gabonetan famil ia elkartuta 
Gara i  batean ez zegoen gau r  ad i nako opari eta l uxu ri k. Ha la 

ere , Gabon gaua a itzaki ederra izaten zen fam i l ia e l ka rtzeko 

i@U tttMttffl 

U rteko gau berezienetakoa izan ohi da Ga
bon gaua. Familia asko eta asko mahai 

baten inguruan biltzen dira, janari goxoa aurre
an dutela. Urteekin gauzak aldatuz doaz, orde
am eta ohitura horiek ere izan dituzte aldaketa 
horiek. Sabin Arrizabalagaren esanetan, "ga
rai haietan, diru askorik ere ez zegoen eta 
gauza asko ezin ziren egin. Orduko Gabon 
jaiak, gaurkoekin alderatuz behintzat, etxean 
igarotzeko festak izaten ziren". 

Gaur egun oso arrunta da Gabonetarako 
janari garestiak erostea. "Garai batean ez 
zegoen gaur egun bezain besteko luxurik. 
Oilaskoa jan nahi bazenuen, Gabonen zain 
egon behar zen. Turroia jatea nahi bazenuen, 
berdin. Orokorrean, zerbait berezia jateko Ga
bonak iritsi arte egon behar izaten genuen, 
bestela ez baitzegoen egun arruntetan jateko 
ez aukera ez dirurik", dio Sabinek. 

Gabonetan oso ohitura handia zegoen olio 
azak jateko, "eta gure etxean Gabonetan beti 
lehen plater bezala olio azak izaten ziren. On
doren, bigarren plater bezala oilaskoa jaten 
genuen. Eta postre bezala, ohitura handia ze
goen torrada-k jateko. Oso postre erraza eta 
goxoa izaten zen. Gaur egun, berriz, inori ez 
zaio entzuten horrelakorik", dio Sabin Arriza
balagak. 

FAMILIA OSOA. Gabonetan "derrigorrez
koa" izaten zen familia osoa biltzea. Urte guz
tian gutxi ikusi arren, Gabon gauean beti elkar
tzen ziren familiak gaua elkarrekin igarotzeko. 
"Nik aita azkoitiarra nuen -dio Sabinek-. 
Orduan, batzutan haren familiarengana joaten 
ginen, eta beste Gabon batzutan beraiek etor
tzen ziren guregana. Familiak elkar txandatuz 
joaten ginen, baina beti elkarrekin egoteko, 
Gabonak elkarrekin igarotzeko". Orduan ez 
omen zen Gabonetan inor kalera ateratzen, 



• BI AZPEITIAR. 1833. urtean 

a ltxatutako lehen karl isten a rtean bi 

azpeitia r  zeuden : Bernardo Itu rriaga 

eta Joxe I nazio Itu rbe 

Tolosarako bidean D iputazioak deitutako ba
tzarrera joateko. Baina talde armatu karlista 
batek geldiarazi eta ezaugarriak kenarazi ziz
kieten, bakoitzari lau t iro emango zizkiela esa
nez etxera itzultzen ez baziren ahalik eta azka
rren. Beharko itzuli, eta azkar, gainera! 

I I Gure etxean 

Gabonetan beti lehen 

plater beza la o l io azak 

izaten zi ren " 

Sabi n Arrizabalaga 

denak etxean gelditzen ziren. "Urte haietan ez 
zen kalera irteten. Gaur egun, aldiz, jende 
askok kalera irteteko oh itura du. Orduan etxe
ko giroan egiten zen dena. Jendeak txikiteo 
garaian irteten zuen kalera, baina zortzi eta 
erdiak, bederatziak aldera denak etxea joaten 
ziren afaltzera. Gero, afalondoan denak etxe
an egoten ziren, kartetan jolasten, h itz egi
ten . . .  " .  

Oparien kontuan ere ez zegoen gaur egungo 
geh iegikeriarik. "Gure etxean, beti Erregetan 
egiten ziren opariak, orduan ez zegoen-eta 
Olentzerorik. Baina opariak ere mugatuta iza
ten ziren. Orokorrean, gure etxean beh intzat, 
norbait zerbaiten faltan bazegoen, hura opari
tzen zitzaion hari. Adibidez, oinetakoak behar 
bagenituen, oinetakoak izaten genituen opari. 
Mutil kozkorrak ginen garaian, berriz, askotan 
gozokiak izaten genituen opari". 

Aitor Arruti 

Arantzazu Azpillaga 

(itzultzaileak) 

FABOREZ . . .  

K
epa, Mirenekin h ika jar
dun beher dekenien nes

kie dala kontuen hartu . 
. . . baten batek "juten al gera 

tabernara?"  galdeutakuen 
"hola ez naun/k jungo!"  eran
tzun . 

. . .  urtiek betetzen ditunai zo
rionak eman, baina "zorionik" 
ez ospatu . 

. . . jendie, gauzek edo dana 
dalakue ikusi eta maitte, bai 
na sekule ere ez jendie i  eta 
gauzei .  

... Azpe i t i y E n  (Azpeitian) 
ib i l i ,  Azpeit iko kalietan, eta 
ez Azpeit iyeko (Azpeitiako) 
kalietan . 

. . . baite eta ere bikote iraun
korra die, bai no tartien seme
alabak d i tuztela bet i (Baite 
eta ere batera ibili beher 
omen dituk. Baite zea ere! !) . 

. . . egune idazterakuen go
guen i zen Gabon esk ien 
abenduen 24en erteten de
gula, eta ez abenduek 24en. 
Abenduen beti, ez dizienbrien. 

... aintzakotzat hartu batzu
ten ego n eg i ten gerala eta 
beste batzuten, berr iz, ja r
dun . 

. .. zen bat nekau geran esa
teko asko edo gutxi ibili, bai
na ib i l i ye zen bateku e  i zen 
dan esateko luzie edo motza 
erabil i. 

... kontuen izen neriek dire
nak badirela, baina baita gu
riek diren gauzak ere. 

. . .  gauzak batzuk botatzen 
baditugu ere, sekula ez degu 
siestaik botatzen. 

... antolakuntzan parte hartu 
beherr ien, hobe da antola
tzen parte hartzie. 

... noizik eta beh in libururen 
bat euskeraz letziek ez du be
girik okertzen, 

. . .  eta, mesedez, E U S K E
RAZ hitz egin. 

Eskerrik asko eta adiyo. 



JAKINGARRIAK 

osasune Julian Bereziartua (medikua) 

ORINAK ETA 
BITILIGOA 

P ertsona asko ikusten ditut orinengatik 
kezkaturik, minbizia bilakatzen direla as

ko hitz egiten baita. Gehienetan, eguzkiaren 
izpien eraginez sortzen dira edo, gutxienez, 
gehitzen dira, batez ere azal fina edo ile horia 
edo gorria duten pertsonengan. Efe!ides ize
nez ere ezagutzen ditugun azaleko lesio hau
ek, onera egiten dute neguan. 

Familiako herentziak ere zeresan garrantzi
tsua du orinen sorreran. Ezjakin batentzat 
zaila da diagnostikoa egitea; horregatik, me
diku batengana joatea aholkatzen dugu. Za
lantzarik ez dagoenean, medikuaren kontsul
tan egiten den tratamendua oso samurra da. 

Disnomia edo azaleko pigmentazioaren ara
zo bat da bitiligoa eta orban zuri bezala ager
tzen da. Eskugainean eta eskumuturretan 
gehiago azaltzen dira. Orban hauek irregular-

tasunez eta apetatsu hazten dira. Kolore zu
riak, gorputzaren gune horretan, ez duela 
eguzkirik hartu adierazten du. 

Benetan bitxia da batzutan, orina erdian biti
ligoaz inguraturik ikustea; kontrastea nabar
menagoa da. Herentziaren faktoreek zerikusi 
handia dutela esan ohi da. 

Beti bezala, medikuek sorburua ezagutzen 
ez dutenean, tratamenduek huts egiten dute. 
Probatutako sendagaiak emaitza ezberdinak 
izan dituzte, inoiz ez behar bezain egokiak; 
eta, kasuren batean, orbain zuriak, prestatu
tako kosmetikoekin estali behar izaten dira. 

• BITI LIGOA. Aza leko 
pigmentazioaren arazo bat da eta 
orba i n  zu ri beza la agertzen da 

GABON 

GAUA LOS 

ANGELESEN 

• XABIER EUZKITZE: "Mikel Mendizabal eta biontzat etxetik kan

po igaro behar genuen lehen gabon gaua zen [1995ean, Los An

gelesen). Lagun mordoska bildu ginen Bidartarren mahaira. Afa

lostean berehala hasi ginen kantuan. Ez gu bakarrik, ordea. Ale

jandro Etxeberria, Baztanen sortua da. Gipuzkoanoak harro 

antxean hasi ginen, baina hark xehatu gintuen. Ez 

naiz brometan ari! Guk adina edo gehixeago balio 

zuen. Nekez ahantziko zaigu gabon gau hura! " .  

' Bertsolari' aldizkaritik hartua. Bertsozaleak Kultur 

Elkarteak argitaratua. 1996. urtea, 21. zenbakia. 

musikie 

' 1 1 1 .  GAZTE 
LEIHO '  MUSIKA 
LEHIAKETA 

1 1 1 . Gazte Leiho maketa lehia
keta antolatu du Gure Irra
tiak, Euskal Kultur Erakun
dea, SACEM eta Agorila dis
ketxeen partaidetzarekin. 
Gazte Leiho lehiaketan Eus
kal Herriko edozein musika 
talde berrik parte har dezake. 
Rock-heavy eta folk estiloei 
irekia da. Eta lehiakideek au
rretik gisa horretako lehiake
tarik irabazi gabeak izan be
harko dira eta ez dute CDrik 
p lazaratua eduki behar. 
Lehiaketan parte hartzeko, 
hiru gai euskaraz dituen mu
sika maketa aurkeztu behar
ko da, musika eta testuen 
sortzaileen izenak adieraziz. 

LEGEN BE LTZA ETA. 
Abenduaren 20a baino lehe
nago bidali beharko da Gure 
Irratiaren helbidera (Gure 
Irratia, 18 rue Poissonnerie 
karrika. Baiona). Lehiaketa 
honen aurreko edizioetan Az
peitiko bi musika talde emai
tza politak lortutakoak dira: 1 .  
Gazte Leiho lehiaketan Se
gabathor taldea hirugarren 
gelditu zen, eta iaz bigarren 
postua Legen Beltza taldeak 
lortu zuen. 

Juan Jose Olaizola 

943-0253 1 9  - 679 106753 

Zoruen estaldura: kortxo, moketa, s intasol. .. 

Paper pintatuan aukera handia 
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"KOLOREAREN ESPARRUAN EZ DUGU M U GARIK" 
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e-mail : mtea@euskalnet.net 

lzitzilza 5[ j oyeria 

Brilanteak - Urre Zuria eta Oria - Festina Urrea 

Pa slo1�l,·uu  · r :, bt.-r 1 1 url' 1 1  0 1 1c lo.1 1 1  

""'' :\ rk L,,· 1 3  ·i;_. I _  lJ-1- 3 . 1 5 .76 . 1 3 ,\i'. 1 ) 1 : I T I . \  



ATLETISMOA 

NEW YORK HANKAPEAN 
_ _ Joxe Agustin Lizarraldek munduko maratoirik ospetsuenean hartu zuen parte 
azaroaren 3an, eta "ametsa beteta" eta li lu ratuta itzu li da hango giroa ikusita 

A 
zaroak 3 .  New York. Goizeko zaz
pirak. Lau gradu. 32 .000 lasterka
lari maratoiko i rteera pun tuan .  
Haien artean, azpeitiar bat : Joxe 

Agustin Lizarralde. " Bai, han ginen proba 
hasi baino lau ordu lehenago irteera pun
tuan , antolatzaileek behartu egiten zaituz
telako" .  Kafea, pastak . . .  zituzten i rteera 
puntuan, "baina egundoko ilarak zeuden 
eta ez genuen ezer hartu", dio Lizarraldek. 
Azkoitiar lagun batekin batera irten zuen 
New Yorken -Alberto Zufiriarekin- eta 
beste dozena bat euskaldunekin ere bildu 
zen . Guztiek entzun behar izan zuten proba 
hasiera baino lehenago Ameriketako Esta
tu Batuetako ereserkia. "Jarri zuten F rank 
Sinatra altu-altu eta han egon ginen noiz 
bukatuko" .  Ereserkia amaitu, kainoiak jo 
eta 1 1 :  1 5ean hasiera. "Ametsa egia bihur
tzen hasi nintzen" .  Eta ondo bukatu zuen : 
3 . 1 5 . 0 6ko den bora eta 1 . 4 5 6 .  postua 
(%95ek bukatu zuen). 

Ondo prestatu baitzuen maratoia. "Bane
ramatzan urte batzuk karrera horrekin pen
tsatzen .  O rain dela urtebete berotu ginen 
eta halaxe eman genuen izena". Maratoi 
horrek muga bat izaten du partehartzaile 
kopuru aldetik, eta 30 .000 inguruan jartzen 
dute muga hori. Joxe Agustinek, ordea, ez 
zuen arazorik izan dortsala lortzeko; nahiz 
eta aurretik inoiz maratoirik korritu gabea 
zen , Behobia- Don ostian iaz egindako 
1 . 1 8 . 22ko denbora nahikoa izan zuen.  

Azkeneko hiru hilabeteak bereziki 
prestatu zituen ,  prestatzaile fisiko 
baten aginduetara . "Oso beha
rrezkoa da hori, maratoia ez de-
lako edozer gauza". Hogeita 
hamargarren kilometroari 
zion beldurra Joxe Agus-

tinek, "hortik aurrera zer ote dago?" galde
tzen delako eta ez zekielako aguantatuko al 
zuen . "Baina primeran aguantatu nuen, nik 
uste baino errazago". 

BROOKLYN AUZOA. Txundituta itzuli da 
New Yorketik. "Sinestezina da hura. Izu
garria! Ez zait inoiz ahaztuko biga-
rren milian Brooklynen sartu ginen 
unea -han miliaka kontatzen da; 
26, 2 ditu maratoiak-; beltzak 
nagusi diren auzoa da, dena be
te-betea zegoen ,  eta nola ani
matzen zuten ! :  abesten, musika 
joz, bakoitza bere antzezpena egi
nez . . .  Harrigarria! Gero judutarren 
auzoan sartu ginen, eta hauek ezta 
animatu ere, eta, gainera, gutxi 
zeuden ikusten ;  eskerrak mi-
lia bateko auzoa zen . . .  ". 

" Film" bat balitz bezala 
def in itzen  du J oxe 
Agustin Lizarraldek 
N ew Yorkeko 
maratoia. " Pe
likula batean 
b a n e n g o 
b e z a l a  
sentitu 
n i  n -

I I Fi lm batean banengo bezala 

sentitu nintzen maratoian, fi lmetako 

gauzak eta tokiak ikusten nituelako" 

Joxe Agust in Lizarra lde 
(lasterkalaria) 

tzen, pelikulatako gauzak, tokiak ikusten ni
tuelako lasterka ari nintzen bitartean . Eta 
dena da hain handia! Akordatzen naiz nola 
esan nion azkoitiarrari zubi batetik jaitsi eta 
Queenboro etorbidean sartu ginenean : 
' Ikusten al duk hau, Alberto? Hau ez duk bu-

katzen !  Hau ez duk Loiolako aveni

die ! ' .  Egun handia da han, baina 
bertako gutxik irteten du" .  

Beretzat ere "egun handia" 
izan zen, eta atzera joateko 

tentatuta dago. Hasi da 
prestatzen, azaroaren 

24an ere Donostia
ko maratoia korritu 

(3 . 1 8 . 0 0) bai
tzuen ! •  



ATLETISMOA 

148 AZPEITIAR BEHOBIAN ! 
Azaroaren l Oean 1 48 azpeitia rrek bukatu zuten Behobia-Donostia lasterketa , eta 

lasterka larien batez besteko denbora ez zen no lanah i koa iza n :  1 :38 : 1 2koa 

· . AZPEITIARREN SAILKAPENAK BEHOBIA-DONOSTIA 

1 .  Xabier l turra lde 01  :07:57 52. M i kel Ola izola 0 1  :31 :30 
Iosune 

1 03 .  Estebe Orbea 01  :46 :21  

2. Jexux Zelaia 01 : 1 1 :54 53. Asier Elustondo 0 1  :31 :30 1 04 .  Enekoitz Etxeberria 0 1  :46:26 

3 .  Jose Manuel Sasieta 01  : 1 2 :34 54. Jose Antonio Arrue 01 :31 :56 Unanue 1 05 .  Javier Alberdi 01 :46 :33 

4 . . Jon Garate 01  : 1 4 :44 55. l n igo Odriozola 0 1  :32: 1 6  1 06 .  Amaia Cabal lero 0 1  :46:50 
Behobian lehen emakume 

5. Luis Hurtado 01 : 1 5 : 1 0  56 . Jon Gurrutxaga 01 :32:35 azpeitiarra 1 07 .  Mariano Sagardogi 01 :47 :21 

6 . Carlos Paredes 01 : 1 6 :41  57. Aitor Ola izola 0 1  :32 :36 1 08 .  Ignacio Egiguren 0 1 :47 :42 

7 .  Haritz Arozena 01 : 1 7 :40 58. Miguel Angel Urtuzaga 0 1  :32:43 "N i retzat 1 09 .  Jesus Mari Gurrutxaga 0 1 :48 : 1 0  

8 .  losu Badiola 01  :20 :46 59. Enekoitz Esnaola 0 1  :32:45 1 1 0 . Gurutz Aldalur 0 1  :48 : 1 1  

9 . Jon Roteta 01 :20 :48 60. Jesus Agirregomezkorta 01  :32:58 Behobia ez da 1 1 1 .  l nak i  Bastida 01  :48 :20 

1 0 . Jokin Egiguren 01  :21 :51  6 1 . l n igo Segurola 01 :33:30 

hain berezia" 
1 1 2 . Ma Mertxe U rtuzaga 01 :48 : 34 

1 1 .  Garikoitz Uzkudun 01 :22:09 62. Aitor Orbea 01  :34:00 1 1 3 . Antonio Sanz 0 1  :48 :41 

1 2. Jose Lu is Albizuri 01 :22 : 1 0  6 3 .  Iosune Unanue 0 1  :34:05 1 1 4. Aitor Orbegozo 01 :48 :54 

1 3 . Josetxo Gomendio 0 1  :22: 1 1  64. !on Aramendi 0 1 :34 : 1 0  l ra u rg i  ta lde- 1 1 5 . J o n  Egiguren 01 :49:06 

1 4 . l n igo Medin i l la 0 1  :22:27 65. Ricardo Donazar 0 1 :34: 1 4  a n  u rte asko- 1 1 6 . M ikel Rezabal 0 1 :49 : 1 3  

1 5 . Haritz I turbe 0 1  :22 :40 66. Jon Leon 0 1  :34 :47 a n  i b i l i a  d a . 1 1 7 . Xanti Rodriguez 01 :49 :44 

1 6 .  ! bon AizQuru 0 1 :23 : 1 1  67 .  Jexux Arakistain 0 1  :34:50 Z a z p i  u rte  1 1 8 . l nak i  Arzamendi 0 1  :49 :5 1  

17 .  J .  Ignacio AzQiazu 0 1  :23 :24 68 .  Una i  Lazarobaster 0 1 :34:51 geld ir ik egon 1 1 9 . l n igo Karrera 01 :49 :52 

1 8. Arkaitz Segurola 0 1  :23:25 69 .  l ban  Amenabar 0 1  :35 :09 d a  eta a u r- 1 20 .  Jagoba Alda lu r  0 1  :49:57 

1 9 . Oioni Etxeberria 0 1  :25:08 70. l nak i  Olaizola 01 :35 : 1 6  t e n  b e rr i ro 1 2 1 .  Jose Mar i  Arregi 0 1  :49:58 

20. Aitor Urrest i l la 0 1 :25 :21 7 1 . Andoni Araujo 01  :35 : 1 7  has i  da las- 1 22 .  Gorka Agirrezabal 0 1  :50:42 

21 . Aitor Olabide 0 1 :26 : 1 3  7 2 .  Martxel Agirrezabalaga 01 :35 :31 terka . 1 23 .  Aitor Unanue 0 1 :5 1 :25 

22. l n igo Orbegozo 0 1 :26 :21 73 .  Aitor Gurrutxaga 0 1 :36 :20 • Aurten berr iro lasterkari 1 24 .  Ander U ranga 0 1 :5 1 :25 

23. Mikel Arregi 0 1 :26 :31 7 4 . Amaia Albizu 0 1  :36:20 ek in  eta Behob ian emaitza 1 25 .  l nak i  Etxeberria 0 1 :5 1 :33 

24.  Andoni Aramendi 0 1 :26:56 75. Ja ime Otano 0 1  :36 :58 ona egin duzu, ezta? 1 26 .  J ul io Gal lego 0 1  :52:23 

25. Jorge Viles 01  :27:09 76 .  ln igo Azkue 01 :37:20 Ora in  lasai- lasai aritzen naiz 1 27 .  Aitor Odriozola 0 1  :52 :41 

26. Pel lo Berezia rtlia 01 :27 :47 77 .  Ju len Lizeaga 01 :37:36 entrenatzen , beste era bate- 1 28 .  Ju l io Gal lego 0 1  :52:49 
27 . Ju len Etxeberria 01  :27 :51 78. Ana Alkorta 01 :37 :38 ra hartzen dut. Bi-h i ru neske- 1 29 .  Eneko Goenaga 01 :52 :50 
28. Joseba Olazabal 0 1  :27 :53 79. l n igo Korta 01 :37 :50 kin batera entrenatzen na iz .  1 30 .  Idoia Etxeberria 0 1  :53 :39 
29 . Koldo Okariz 01 :27 :53 80. Joakin Arza l lus 0 1  :37 :52 Hauek Behobian irteteko go- 1 3 1 .  Roxa Etxeberria 0 1  :53 :40 
30. lnaki Egiguren 0 1 :28 : 1 1  8 1 . Jose Ramon Abaunz 0 1  :38 :09 goa zuten , baina ez nuen us- 1 32 .  Oskar Osinalde 0 1  :53:41 
31 . l naki Gurrutxaga 01 :28:22 82. Jon Astiazaran 0 1 :38 : 1 6  t e  proba horrela  eg iteko ga i  1 33 .  Kraux Guridi 0 1  :53 :44 
32 . losu Gurrutxaga 01 :28:50 83 .  Arnotegi Guenbe 01  :38 :25 izango n intzenik ( 1 .34 .05) .  1 34 .  Joseba Bastida 0 1  :54:08 
33. Joseba AizQuru 01 :28 :55 84. Enekoitz EQelde 01  :38:27 • Aurretik, Behobia-Donostia 1 35 .  Santiago Adeba 0 1  :54:55 
34. Antton AzQiazu 01 :29:01 85. Aitor Arregi 01 :39 :27 lasterketa ino iz egin a l  ze- 1 36 .  Leire Zeziaga 01 :55 : 1 9 
35. Garikoitz Garate 01  :29:07 86. Ga izka Aranguren 01 :39 :49 nuen? 1 37 .  M .  Jose Gorrotxategi 01 :57 :43 
36. Xabier Lasa 01  :29:08 87. Jose Mari Goenaga 0 1  :40:08 Lau bat a ld itan edo. Baina n i- 1 38 .  Imanol Orbegozo 01 :57 :44 
37. l ban Arregi 01 :29:24 88 . Lierni Odriozola 0 1  :41 :05 retzat Behobiako lasterketa 1 39 .  Jesus Mari EQelde 01 :58 :34 
38. Juan Pena 01 :29 :27 89 .  J. Agustin Agirre 01 :41 : 1 0  ez d a  ha i n  b e rez i a .  B a i n a  1 40 .  Juan Mari Rezabal 0 1  :58 :34 
39 . Imanol AizQuru 01 :29 :28 90. J .  Luis Legarda-Ereno 01 :41 : 1 8  jendearentzat bada zerbait. 1 41 . Joseba Altuna 0 1  :58:43 
40. Aitor Goenaga 01  :29 :28 9 1 . losu Olaizola 0 1 :41 :22 • Urte-zahar egunean Azpei- 1 42. Arantxa Odriozola 01 :58 :47 
41 . Jon Agirre 0 1 .29 :31 92 . Jesus Bereziartua 0 1 :41 :23 tian San S i lvestre lasterke- 1 43 .  Aitor Cordoba 01 :59:46 
42. Josu Izagirre 01 :29 :34 93. Mikel Bastida 0 1 :42 : 1 4  tan parte hartzeko asmorik 1 44 .  E l ixabete Etxeberria 02:01 :23 
43 . M ikel l tu la in 01 :29:35 94. Nagore Aramendi 0 1  :42:23 bai? 1 45. Ju l ian  Kortajarena 02:02:04 
44. l bon Oiarzabal 01 :30: 1 2  9 5 .  Sara Rodriguez 01 :42 :24 Gustatuko l i tza idake i rtetea 1 46 .  l n igo Altuna 02:02:59 
45. Igor Martija 01 :30: 1 5  96 .  Xabier Aranburu 01 :43:06 lasterketa horretan , ba ina ez 1 47 .  Jabier Altuna 02:03 :00 
46. Alex SuduQe 01 :30 :22 97. Aitor Bastida 01  :44 : 1 3  1 48 .  Fernando Loit i 02:06 : 36 
47. Juan Ignacio Arregi 01 :30 :44 98 . Ohiana Unanue 01 :44 : 1 3  
48 . Miguel Angel AizQuru 01 :30 :44 99 . Aitor Arriaran 01  :44 :39 DATU INTERESGARRI BATZUK 

49 . Juanjo LaQeira 01 : 30:55 1 00 . Nerea LoQetegi 01 :45:20 • Azpeitiarren batez besteko denbora: 1 :38 :  12 • Azkoitia : 10.500 
50. Gurutz Saez de Bikuna 01 : 3 1  :04 1 0 1 . Gu i l le rmo Alonso 01 :45:20 biztanle, 53 lasterkalari • Arrasate: 24.600 biztanle, 1 11 lasterkala-
51 . Jose Mari Larranaga 0 1  :3 1  :08 1 02 .  Miguel Angel Arbues 01 :45:33 ri • Tolosa: 18 . 000 biztanle, 1 06 lasterkalari. 

34 hn 



CICLOS BEN I  
Lo io lab ide Tel .  1 50629 

LARRANAGA KIROLAK 
Arana ,  3 Te l .  8 1 1 365 

ODRIOZOLA HARATEGIA 
Arana ,  1 4  Te l .  8 1 1 0 1 5  

EGOKI JANARIAK 
Barrenetxe , 8 Tel . 8 1 5490 

ZABALA HARATEGIA 
Arraba ! ,  8 Te l . 8 1 1 67 1  

NEREA M ERTZERIA 
Arraba la Tel . 8 1 2862 

ZOKOA AN DREEN JANTZIA 
Arraba la Tel . 8 1 5056 

ARKU PE KIOSKOA 
En .  Nagus ia  Tel . 8 1 5207 

AGI RRE OPARI DENDA 
Erd i  Ka le ,  1 Tel . 8 1 1 325 

FURU N DARENA OIN ETAKOAK 
Erd i  Ka le ,  9 Tel . 8 1 1 1 43 

U RIA ALFONBRAK 
Erd i  Ka le ,  29 Tel . 8 1 2337 

AMENABAR JANARIAK 
Etxe-a la i , 3 Tel . 1 50065 

SAN SEBASTIAN HARATEGIA 
Foru I b i l b idea ,  4 Tel . 8 1 1 594 

EGANA GOZOTEGIA 
Goiko Ka le ,  1 0  Tel . 8 1 1 885 

JAKA JANARIAK 
Harzub ia ,  1 9  Tel . 8 1 6549 

AN DONI  FRU ITU DENDA 
Harzub ia ,  29 Tel . 8 1 2502 

AITZAKI KI ROLAK 
J .A.  Ag i rre , 4 Te l . 1 50738 

OTOLA KINKILADENDA 
J .A .  Ag i rre , 7 Tel . 8 1 1 366 

SANTI LAZKANO KI ROLAK 
J .  Artetxe , 1 Tel . 8 1 1 650 

BALENCIAGA 
J .  Artetxe , 1 0  Tel . 8 1 3400 

ERROTAUNDI  OKINDEGIA 
Euskal Herri a ,  34 Te l .  8 1 6 1 79 

J .  Artetxe, 1 4  Te l .  8 1 4507 

MARTZALA OIN ETAKOAK 
Olazko Amaren P laza 

BELOKI HARATEGIA 
J .  Artetxe , 2 1  Te l . 1 5 1 392 

ARROSPIDE OIN ETAKOAK 
Lo io lab ide ,  1 Tel . 8 1 1 9 1 4  

EMAITZ LURRINDENDA 
J .A .  Artetxe,  1 1  Te l . 8 1 3345 

ORDU LARI BITXIDENDA 
J .A .  Artetxe,  1 0  Te l . 8 1 5244 

ARANTXA HAUR JANTZIAK 
J .A. Artetxe , 11 Tel . 8 1 2429 

BABESA GAZTE MODA 
U rbitarte , 9 Te l . 1 5 1 369 

IRIS MERTZERIA 
La Sa lbe ,  1 1  Tel . 8 1 3298 

IRATXO JOSTAILUAK 
La Sa lbe ,  24 Tel . 1 50530 

ZALDIKO LURRINDENDA 
La Sa lbe ,  1 5  Te l . 1 5 1 275 

IC IAR I LEAPAINDEGIA 
Lo iolab ide ,  1 9  Te l . 8 1 02 1 7 

ARADI KIROLAK 
Olazko Amaren P l . ,  3 Tel . 1 50290 

ZU RI BELTZ JANTZIAK 
Olazko Amaren P l . ,  1 0  Te l . 8 1 6656 

MATXIN ZESTOAK 
Pablo V I ,  39 Tel . 8 1 0 1 1 6  

UKABI ORDENAGAILUA 
La Sa lbe ,  39 Te l . 1 50 1 0 1  

L U R  LORA DENDA 
Sant iago,  1 1  Tel . 1 50085 

URKE ARGAZKIAK 
Urb i tarte , 4 Te l . 1 5 1 287 

UROLA BIDAI AGENTZIA 
Arraba !  Te l . 1 50804 

M. GRAL . SEGUROS 
Pablo V I ,  5 Te l . 1 5 1 649 

COOP. SUKALDEAK 
Arana ,  7 Te l . 8 1 2309 

URBISTONDO MARGOAK 
La Sa lbe ,  35 Tel . 8 1 578 1 

SOINU  ELEKTROGAI LUAK 
Okerra , 1 1  Zestoa Ter. 1 47938 

DUNPI  JOSTAILUAK 
Erd i  ka lea , 3 Te l . 1 5 1 890 



KULTURA 

• LANAK EGIN DIRA. Ikus daiteke: 
Basazabalen berritze lanak eginda 
daude. Zenbat gehiago falta da? 

Azterketen ondorioa: 

kultur etxea behar da 

H 
errian kultur ekipamenduen eta beha
rren inguruko bi azterketa behintzat 

egin dira azkenaldian. Aurrena, 1999an; 
Uztarria Kultur Koordinadorak lokalei 
buruz hilabeteetan landutako txosten bat 
aurkeztu zuen. Txostenean herrian kultur 
etxe baten beharra zegoela azpimarratzen 
zen. Proposamen bat ere zehaztu zen kul
tur etxearen izaera eta funtzionamendua
ren inguruan. Bigarren azterketa, udalak 
aginduta, IKEi enpresak egin zuen. IKElk 
egindako azterketak ere herriko kultur mu
gimenduaren eskari nagusia kultur etxea 
zela adierazten zuen. 

• IKEi (2001 ) :  
• Kultu r etxea .  Behar eta Kultur-azpiegi
turen Azterketa-n Azpeitiko "kultur mugi
menduaren eskari nagusia kultur etxea" 
dela esaten du. 
• Kultur programazioa . IKElren azterke
taren arabera, taldeen artean kultur pro
gramazioak hiru kritika ditu: eskaintza ez 
da zabala; urtero programazioa errepika
tu egiten da; eta udalak protagonismo 
handiegia du kultur programazioa egite
ko orduan. 
• Kultur pol itika . Azterketan kultur politi
karen beharrak zehazten dira: herrian la-

Baietz ematen zuen, baina oraingoz ez da 

kultur etxerik irekiko Basazabalen. Asko 

luzatzen ari da gaia, eta egoera ez da ona 

MviUttffli 

A 
urten ere dirurik ez kultur etxeko 
obrak egiteko" , zioen aldizkari ho
nen erreportaia baten tituluak 
200 1 eko maiatzeko alean. Urte 

eta erdi beranduago, dena berdin. Udalak, 
beste behin, kultur etxeko obrak egiteko di
rurik ez dagoela esan du; ofizialki ez, baina 
hori esan du Kultura Batzordeak. Hala, kul
tur azpiegituren egoerak bere horretan se
gituko duela dirudi; minimoen azpitik. 

1984-1987an Gipuzkoako Foru Aldundiak 
egindako Kultur Ekipamenduen Progra
ma-n Basazabal eraberritu eta kultur etxea 
irekitzeko asmoa agertu zen; ordutik, Basa
zabal kanpotik berritu egin zen , eta dirua 
gastatu horretan. Garai hartan , Azpeitia 
1 983-87 liburua argitaratu zuen Azpeitiko 
EAJk, eta liburu horretan ere Basazabalen 
kultur etxea irekiko zela iragartzen zen : 
"Azpeitiko hainbeste talde kultural, hain
beste ekintza, eta Kultur Etxerik ez. ( ... ) Az
peitiko kale erdian dugu Baso Zabal etxe 
ezin hobea. Baina etxe honek bazituen be-

re oztopoak , ez baita gurea , Espainiako 
Haziendako Patrimonioa baizik, eta ez da 
lan erraza izan, hor zegoen korapiloa aska
tzea. Hala eta guztiz, orain esan dezakegu 
gureganatzeko momentuetan gaudela, eta 
hori gertatu bezain azkar egingo diogula 
bere prestaketari. Ez gara egongo, ordea, 
bitartean lo, aurreproiektuak eginak ditugu, 
eta horrela ikusten dugu bere erabil keta ... ". 
Udalak "gureganatu" zuen Basazabal. Bai
na gaia ahazten joan zen. 

Eta herrian gaia ahaztuxe zela, Uztarria 
Kultur Koordinadorak lokalei buruzko txos
tena egin zuen publiko 1999ko martxoaren 
20an, eta txostenean kultur etxe baten "be
harra" azpimarratu zen, eta proposamen 
bat ere egin zen etxearen izaera eta fun
tzionamendua azalduz. Uztarriak ere Basa
zabal ikusten zuen -eta du- leku egoki 
bezala. Herriko talde askok bat egin zuten 
Uztarriaren proposamenarekin. 

2001 eko martxoan Behar eta Kultur-az
piegituren Azterketa egin zuen herrian IKEi 
soziologia enpresak ,  Azpeitiko Udalak 
aginduta. 21  guneren egoera eta erabilpe-



I I Ku ltu r 

ta ldeen eska ri 

nagusiena 

· · ku ltur etxea 

da
1 1  

I KE i 

I I Loka len 

txostenean 

ku ltu r etxe 

baten beharra 

ikusten da 1
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Uztarria 

nean ari d i ren kultur  talde eta e lkarteen 

beharren azterketa ;  ku l tur  programazioa

ren azterketa eta ku l tur  espazioen eta 

hauen erabileraren i ngu ru ko azterketa . 

• UZTARRIA KULTUR KOORDINARA ( 1999) 

• Kultur etxea. Lokalei buruz eg indako 

txostenean ku l tur  etxe baten "beha rra" 

azpimarratzen da . Ku l tur  etxeak Basaza

balen izan behar duela zehazten da . 

• Herriko taldeak. Udalak ta ldeen lana 

"errekonozitu" egin behar  du . "Ta ldeek 

kultur etxeko estatutuak zehazterakoan 

parte hartuko dute eta zer-no lako azpie

g itu rak  behar  diren ga ldetuko za ie .  Kultu r 

Etxeko Antolaketa Taldea sortuko da eta 

ta ldeek ordezka ritza izango dute bertan " .  

• Jabetza eta kudeaketa. "Ku l tur etxea

ren jabetza Uda larena izango da eta "ku

deaketaz Antolaketa Ta ldea ardu ratuko 

da". 

ETXEA? 
galderak 

· 1 . Zergatik ez 
■ dago �irurik 

B�sazabalen kultur 
etxea irekitzeko? 

2 Udalak 
■ zergatik egin 

· du orain atzera 
._Basazabalen gaian, 
eraQile denak -ados 
samar zaudenean? 

. 3 Noiz eta n�la 
■ emango zaio 

konponbidea herri
. ko kultur azpiegitu
ren gaiari? Emango 
al zaio? 

na aztertu  zuen I KElk ,  1 6  kultu r ta lde edo 

elka rterek i n  egon  zen , zortzi e l ka rr izketa 

eg in  zituen ,  eta 400 herrita rri i nkestak egin 

zizkion .  Besteak beste , honoko ondorio na

gus ia atera zuen : "Herriko taldeek bati k bat 

ku ltur  etxe baten beha rra ikusten dute". Uz

tarr iak bi u rte lehenago zioen berbera . 

BAIETZ ZIRUDIENEAN ... 2002ko ekaina

ren 1 8an ,  EI Diario Vasco-ren Azpeitiko kar

tan esaten zen uda lak kultur  etxea Basaza

balen i rek itzeko asmoa zue la . I nfo rmazio 

ho ri Azpei t iko Uda lak  pasatuko zion DVri , 

j a k i na .  Uzta i l a ren bukaera n ,  Uda l  Kultu ra 

Batzo rdebu ruak  txosten bana eman z ien  

he rr iko ta ldee i , asmo ho ri be ra be rrets iz ,  

ku l tur  etxea Basazaba len i rekitzea ze la  as

moa berrets iz ;  eta , gainera ,  ta ldeekin h itz 

eg iteko prest ageri zen , etxea no lakoa izan

go l itzatekeen zehazteko.  Zera zioen txos

teneko pasa rte batek :  "Ku l t u r  etxe baten 

beha rra sumatzen dugu ,  eta honekin bate

ra dugun  bi lbe sozio-ku l tura l  osoa ren nola

baiteko zentra l izaz ioa .  Leku egokitzat Ba

sazabal ikusten dugu ( . . .  ) " .  

Ora i n ,  beste beh i n ,  "au rten ere dirur ik ez 

ku ltu r etxeko obrak egiteko" esan du , modu 

ez ofiz ialea n ,  udalak ,  Uzta rria k jak in  due

nez .  Beharra ikusten omen da , baina diru rik 

ez omen . . .  1 984an beza la ,  kultu r azpiegitu

ra ho rrek ez du i n be rts io r i k  merezi .  Hala , 

kult u r  azp ieg i tu ren egoerak bere horreta n 

segituko duela dirudi : m in imoen azp itik . • 
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ZERB ITZUAK 

ERAKUNDEAK - TOKI 
PUBLIKOAK 
Udaletxea 

Udaltzaingoa 

Suh i l tzai leak 

Azpeitia Lantzen 

l rau rg i  Lantzen 

Nekazal Bu legoa 

ltu rritxiki Ludoteka 

Zapo Txoko / G IB  

I NEM 

Kiroldegia 

Igeri lekua 

Ertzaintza-Azkoitia 

Aitonena 1 

Aitonena 1 1  

Epaiteg ia 

I ngu rug i ro Etxea 

OSASUNA 

15 72 00 

. 1 5  13 1 3  

1 1 2  

1 5  7 1  83 

85 11 00 

81 24 85 

15 11 79 

15 71 61 

15 04 02 

8 1  30 69 

81 41 21 

85 10 00 

81 51 7 1  

8 1  23 89  

8 1  25 55  

8 1  24  48 

Anbulategia 8 1  5 1  00 

Anbulategia- larria ld iak 8 1  12 01 

Asepeyo 81 44 00 

Gurutze Gorria 

DYA-Donostia 

SOS Deiak 

KOMUNIKABIDEAK 

81 32 97 

46 46 22 

1 1 2  

Uztarria herri aldizkaria 1 5  03 58 

Azpeit ian Zer? 

Deia (berriemailea) 

81 11 00 

72 57 75 

DV (berriemailea) 1 5  09 94 

Egunka ria 943-30 02 22 

Gara (Herriak Saila) 943-3 1 69 99 

Arrate Irratia (berriemailea) 81 26 32 

Loiola Herri I rratia 81 44 58 

Euskadi I rratia 943-01 23 00 

Kaito Telebista 81 53 35 

ALDERDI POLITIKOAK 
EAJ - PNV 81 55 70 

Batasuna 

EA 

SINDIKATUAK 
ELA 

LAB 

EHNE 

1 KASTETXEAK 
Betharram 

Ikas berri 

l rau rg i  

Jesusen Alabak 

Karmelo Etxegarai 

Mi lagrosa 

U rola BH I  

1 5  12  1 5  

8 1  00 1 1  

8 1  34 46 

15 13 56 

81 39 28 

8 1 1 6  68 

15 12 46 

8 1 02 1 0  

8 1  2 2  49 

81 26 65 

81 63 80 

15 02 28 

KULTURA - EUSKARA 
Baile Euskara Elkartea !oraindik ez] 

Euskara Patronatoa 8 1  45 1 8  

Udal  Euska lteg ia 8 1  19 4 7 

AEK · 1 5  1 0  89 

EHE 1 5 1 0 89 

Udal L iburuteg ia 1 5  71 95 

Loiolako L iburuteg ia 8 1  65 08 

Uztarria Kultur Koord i .  15 03 58 

Antxieta Etxea 81 35 40 

Kontsei lua 943-59 12 00 

BESTERIK 
UGLE (Urolako gay-lesbia .) 273 posta 

Euskal tel-informazioa 900-84 00 65 

Telefonica-informazioa 1 003 

IDJmiil 
ABENDUAK 2-7-8-19-31 
Beristain. 81 1 9  49 

ABENDUAK 3-20 
Etxebeste. 81 59 74 

ABENDUAK 4-16-21-22 
Garcia. 81 1 2  74 

ABENDUAK 5-17 
Zulaika. 1 5  03 34 

ABENDUAK 6-18-30 
Aseginolaza. 8 1 1 3  50 

ABENDUAK 9-12-15-24-25 
Gisasola (Azkoitia). 85 1 2  35 

ABENDUAK 10-11-23-26-29 
Ruiz (Azkoitia). 85 1 9  66 

UDALETXEA 
Astegunak: 9 :00-1 3:30 

Larunbatak :  9:00- 1 3:00 

IXPIXIOA 
Egun osoz irekita 

IGERILEKUA 
Astelehenak: 1 4:00-21 :00 

Beste astegunak: 7 :00-21 :00 

Larunbatak: 1 0:00- 1 3 :00, 1 6:00-

20 :00 

Kanpoko igeri lekua :  Eka ina  

arte itxita 

KIROLDEGIA 
Astelehenak: 9:00-1 3:00, 1 5 :00-

2 1  :00 

Beste astegunak: 1 5-00-21 :00 

Larunbatak :  1 0 :00- 1 3:00, 1 6 : 00-

20:00 

UDAL LIBURUTEGIA 
Astegunak: 1 0 :00- 1 3:00, 1 6:00-

20:00 

Aste Santuan, udan (abuztuan 
itxita) eta Gabonetan :  astegu

netan ,  9:00- 1 3 :00 

JOATEKO 
AZPEITIA-ZESTOA-DONOSTIA 
Astegunak: 6:50 (1 ), 7 :50 ( 1  ), 8 : 1 0  (3) , 9:00 (1 ) , 

1 0:00 , 1 3 : 1 0  ( 1 ) ,  1 4 :00 ( 1 ) ,  1 5 : 1 0 , 1 6 : 1 0 , 1 8 :45 

(2), 1 9 :45 (2) 

Larunbatak eta abuztuko astegunak: 7:50, 

1 0 :00, 1 3 :40, 1 5 : 1 0 , 1 6 : 1 0 , 1 9 : 1 5  

Igandeak eta jaiegunak: 1 5 : 1 0 , 1 9 : 1 5  

Enpresa: La Guipuzcoana 

Oharrak: 1 :  Eskola egunetan 'Este'-tik pasatzen 

da; 2: Sarrera Amaratik; 3: Eskola egunetan soilik 

AZPEITIA-EIBAR-BILBO 
Astegunak: 6:30, 1 3:00, 1 8:30 

Larunbatak :  9 :30, 1 4 :30, 1 8 :30 

Igandeak eta jaiegunak: 9 :30 , 1 9 :30 

Enpresa: Pesa 

AZPEITIA-EIBAR-BILBO 
Astegunak :  6:35, 1 3 :30 

Enpresa: Piper Un ibertsitate Elkartea 

AZPEITIA-AZKOITIA 
Astegunak: 6:55 , 7 :25 , 7 :50, 8:25, 9 :25 , 9 :35 , 

1 0: 1 5 , 1 0:25, 1 1 :25 , 1 1 :50, 1 2:25, 1 3 :25, 1 4:25, 

1 4 :35, 1 5 :25 , 1 6 :25, 1 6 :35 , 1 7:25, 1 8 :25 , 1 9: 1 5, 

1 9 :20, 1 9 :25 , 20:25, 22:25 

Asteburuak eta jaiegunak: 7:00 , 7 :40, 8 :40, 

1 0: 1 5, 1 0 :40, 1 1 :20, 1 2:45, 1 3:20, 1 4 :40, 1 6:40, 

ITZULTZEKO 
DONOSTIA-ZESTOA-AZPEITIA 
Astegunak: 7 :50, 8 :50, 11 :05, 1 2 :05 , 1 3:05 ( 1  ) ,  

1 4 :05 ( 1 ) , 1 5 :05 , 1 7 :30, 1 8 :30 ( 1 ) , 1 9 :30 ( 1 ) , 

20:00 (3) , 20:30 

Larunbatak eta abuztuko astegunak: 8 :50 , 

1 2: 1 5 , 1 4 :30, 1 6:00, 1 8:00, 20:00 

Igandeak eta jaiegunak: 1 8 :00, 20:00 

Enpresa: La Guipuzcoana 

Oharrak: 1 :  Eskola egunetan 'Este'-tik pasatzen 

da; 3: Eskola egunetan soi l ik 

BI LBO-EI BAR-AZPEITIA 
Astegunak: 1 0:30, 1 4 :30, 21 :00 

Larunbatak :  9:30, 1 4 :30, 1 8 :30 

Igandeak eta jaiegunak: 9:30, 1 2 :30 , 21 :00 

Enpresa: Pesa 

LEIOA-BI LBO-AZPEITIA 
Astegunak: 1 4 :00, 20 :00 

Enpresa :  Piper Un ibertsitate Elkartea 

AZKOITIA-AZPEITIA 
Astegunak: 6 :30 ,  6:45, 7 :00, 8:05 , 8 : 1 5 , 9 :00 , 

1 0:00, 1 0 :30, 11 :00, 1 2:00, 1 3:00, 1 3 : 1 5 , 1 3:45, 

1 4 :00 , 1 5 :00, 1 6 :00, 1 7:00, 1 8 :00, 1 9 :00, 20:00, 

2 1 :00 

Asteburuak eta jaiegunak: 6:45, 7 : 1 5, 9 : 1 5, 

1 0 : 1 5 , 1 1 :00, 1 1 :35, 1 2 : 1 5, 1 3 :35 , 1 4 : 1 5 , 1 5 :30, 

1 7:05, 1 7 :20 , 1 8 :40, 1 9 : 1 5, 1 9 :35, 1 9 :40, 2 1 :35 , 1 6 : 1 5 , 1 7 :35 , 1 8 :00, 1 8 : 1 5 , 20:00, 20: 1 5 , 21 : 1 5 ,  

2 1  :40 2 1  :55 

Enpresa: EuskoTren 

AZPEITIA-ZESTOA-ZU MAIA 
Astegunak: 6 :30, 7 : 1 0 ,  8 : 1 5 , 9 : 1 0  ( 1 ) , 1 0 : 1 0 , 

1 1 : 1 0 , 1 2 : 1 0 , 1 3: 1 0 , 1 4 : 1 0 ,  1 5: 1 0 , 1 6 : 1 0 , 1 7: 1 0 , 

1 8 : 1 0, 1 9 : 1 0 , 20: 1 0 , 21 : 1 0  

Asteburua eta jaiegunak :  7:25 , 9:25 (2) , 1 0 :25, 

11 :45, 1 2:25 , 1 3 :45, 1 4 :25 , 1 6 :25 , 1 7 :45, 1 8 :25, 

20:25, 2 1  :25 , 22:05 

Enpresa: EuskoTren 

Oharrak :  1 :  Aizarnazabaldik pasatzen da; 2: 

Larunbatetan Aizarna-zabald ik pasatzen da 

Enpresa: EuskoTren 

ZU MAIA-ZESTOA-AZPEITIA 
Astegunak: 6:00, 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 1 0:00, 

1 1 :00, 1 2:00, 1 3 :00 ( 1 ) ,  1 4 :00, 1 5:00, 1 6 :00, 

1 7 :00, 1 8:00, 1 9 :00, 20:00, 22:00 

Asteburua eta jaiegunak: 6 :35 , 7 : 1 5, 8 : 1 5 , 

1 0 : 1 5 ,  1 0:55, 1 2 : 1 5 ,  1 2 :55 (2) , 1 4: 1 5 ,  1 6 : 1 5 ,  

1 6 :55, 1 8: 1 5 , 1 6 :55 , 1 8 : 1 5 , 1 9 : 1 5 , 21 : 1 5  

Enpresa: EuskoTren 

Oharrak: 1 :  Aizarnazabald ik pasatzen da ;  2: 
Larunbatetan Aizarnazabaldik pasatzen da 

AZPEITIA-ZESTOA-ZARAUTZ ZARAUTZ-ZESTOA-AZPE ITIA 
Astegunak: 6:40, 8 :30, 1 0 :40, 1 3 :25, 1 5 : 1 0 , 1 8 : 1 0  Astegunak: 7 : 15 , 9 :00 , 1 1 : 1 5 , 14 :00, 1 6:00, 1 8 :45 

Asteburuak eta jaiegunak: 1 5 :40, 1 8 : 1 0 , 20: 1 0  Asteburuak eta jaiegunak : 1 6:30, 1 9 :00, 2 1  :00 

Enpresa: EuskoTren Enpresa : EuskoTren 

AZPEITIA-ZUMARRAGA (hospitala) 
Astegunak: 6 :55 , 8:25, 1 0:25, 1 2:25 , 1 3 :25 , 

1 4 :25, 1 6 :25 , 1 8 :25, 1 9 :25 

Asteburuak eta jaiegunak: 7:40, 8:40, 1 0 :40, 

1 2 :40, 1 4 :40, 1 6 :40, 1 8 :40, 1 9 :40 

Enpresa: EuskoTren 

AZPEITIA-ERREZIL-TOLOSA 
Astegunak: 6:55 , 1 3 :55 

Asteburuak eta jaiegunak: 6:55, 11 : 1 0  

Enpresa: EuskoTren 

ZUMARRAGA (hospitala)-AZPEITIA 
Astegunak: 7 :35 , 9:30, 1 1 :30, 1 3 :30, 1 4 :30, 

1 5 :30 , 1 7 :30, 1 9 :30, 20:30 

Asteburuak eta jaiegunak: 8:45 , 9:45, 11 :45, 

1 3 :45, 1 5 :45 , 1 7 :45, 1 9 :45, 20:45 

Enpresa: EuskoTren 

TOLOSA-ERREZIL-AZPEITIA 
Astegunak: 9 :30, 1 8 :30 

Asteburuak eta jaiegunak :  9:30, 1 2 :00 

Enpresa: EuskoTren 

GARRAIO ENPRESEN EDO ELKARTEEN TELEFONO ZENBAKIAK 
Alda lur 
Eusko Tren 
La Guipuzcoana 

85 27 1 8  

1 5  0 6  77 

85 11 59 

Pesa 
Piper Un ibertsitate Elkartea 
Taxiak 

2 1  26 99 

85 25 87 

81 1 3  07 



1 eit i ko merkatu txi ki 

1. ETXEBIZITZAK 
1 .1 .  Saldu 
1 .2 .  Erosi 
1 .3 .  Errentan eman 
1 .4. Errentan hartu 
1 .5 .  Etxeak osatu 
16. Beste lakoak 

2. LOKALAK 
2 .1 .  Sa ldu 

1.  ETXEB'IZITZAK 

1.1 .  SALDU 
• Jose Artetxe. 1 2 . zenbakian 

lehen pisua. Telefonoa: 943 - 15 07 

5 1 .  

2. LOKALAK 

2.1. SALDU 
• Plaza Nagusia. Lehen pisua, 

arkupetan . Telefonoa: 943 - 46 29 

3 1 .  

3. GARAJEAK 

3.1 .  SALDU 
• Agirre auzoa. 5 .  zenbakian. 

Telefono zenbakia: 943 - 8 1  29 28. 

• Garmendi.  Telefonoa: 943 - 81 

30 1 9. 

6.3. ERREN"(l'N EMAN 
• Salbe auzoa. 6 .  zenbakian . 

Telefonoa: 943 - 8 1  29 1 5. 

• Salbe auzoa . Telefonoa: 943 -

81 27 23. 

4� LANA 

4.1. ESKAINTZA 
• Etxeko lanak eta haurra 

0 
PILDAIN 
i n m o b i l i a r i a  

2 .2 .  Erosi 
2 .3 .  Errentan eman 
2 .4. Errentan hartu 
2 .5 .  Beste lakoak 

3. GARAJEAK 
3 . 1 .  Sa ldu 
3 .2 .  Erosi 
3 .3 .  Errentan eman 
3 .4. Errentan hartu 

• Umeak za indu.  
Emakume ba t  eska i n 

tzen da haurrak eta adi:
nekoakzaintzeko . Tele

fono  zenbak ia : 678 07 

52 30 . 

• Ps i ko p e d a go
gia. Psikopedagogian 

l izentz iatua hau rrei la

g u ntzeko eska i n tze n 

da . Telefonoa : 943 - 8 1  

2 1 92 . 

e P i s u a  s a l ga i .  
E l iz kalean , 1 9 . zenba
k ian p isua sa l tzen d ut .  
H irugarren solai rua . Te
lefono zenbakia : 6 1 7  74 
67 84 . .  

4. LANA 
4.1 .  Eska intza 
4.2 .  Eskaera 
4.3 .  Beste lakoak 

5. MOTORRA 
5 . 1 .  Sa ldu 
5 .2 .  Erosi 
5 .3 .  Errentan 
5 .4. Beste lakoak 

zaindu. Neska euskalduna behar 

da etxeko lanak egiteko eta haur 

bat zaintzeko. Telefonoa: 943 - 1 5  

0 7  1 0. 

4.2. ESKAERA 
• Ordukako lanetarako. 
Emakume bat eskaintzen da ordu

kako lanak egiteko. Telefonoa: 6 1 9  

1 5  01 1 6. 

5. MOTORRA 

5.1 .  SALDU 
• Furgoneta . Volswagen 

Transporter. Hamar urte d i tu eta 

kanpinera ko prestatuta dago. 

Egoera onean .  Telefonoa: 61 0 68 

53 44. 

7. DENETARIK 

7.5. BESTELAKOAK 
• Klase partiku larrak. 
D .B .H . ,  lehen hezkuntza eta a lor 

guztiak. Telefonoak: 943 - 8 1  63 97 

edo 657 77 74 24. 

• Ingelerako klaseak. Maila 

guztiak .  Talde txik iak . Telefonoa: 

943 - 15 0 1  93. 

1,�01,-
,, 

� > 
v:ERLOJU 

Arana, 5 KONPONKETAK 
l i zkale, 22+Tf.943-8 l 2 1 67 +pi lda in@jet.es AZPEITIA Tel . :  943 81 47 12 

d:eitu - ·. 
6. BIDAIAK 

15 03 ss. -6 .1 .  Europa 
6 .2 .  Mundua e-maila: 

uztarria@topagunea.com 

7. DENETARI� • Partikularren iragarkiak doan 

7. 1 .  Sa ldu dira. Gainerakoek, lerroko euro 

7.2 .  Erosi bat ordaindu beharko dute. · 

7.3 .  Errentan eman • Uztarriak ez du iragarkien on-
dorioz sor daitezkeen operazioen 

7.4. Errentan hartu erantzukizunik. 

7.5 .  Beste lakoak •Aldaketak adierazi Uztarriari. 

La nga i  
Euskal Lan Zerbitzua 

Lan eskaintza bat interesatzen -bazaizu, errefe
rentzia hartu eta eskatu informazioa zentro 
laguntzai le hauetan :  

SERBILAN 943- 1 5  70 66 
IRAURGI LANTZEN 943 - 85 11 1 0  

• Kamioi gidaria. Zumaian .  

C1  eta E g ida baimenak izatea 

eta Urola bai laran bizi izatea 

eskatzen da. 92635/2 eskaintza . 

• Denbora l i breko eta 
aisialdiko begiralea. Do

nostian .  Mutila izatea eta denbo

ra l ibre eta aisialdeko titu lua iza

tea eskatzen da. 92474/2 eskain

tza. 

• Informatikako eragilea. 

esperientzia izatea eskatzen da. 

Unix, Aix , Oracle, Novel eta NT 

herraminten ezagutza edukitzea 

eskatzen da. 92429/2 eskaintza. 

• Administraria. Donostian . 

Gutxienez urtebeteko esperien

tzia eskatzen da. 90263/6 es

kaintza. 

• Kal itate aholkularia. Do

nostian .  Kimikan ,  biolog ian , geo

logian edota industria ingeniari-

Donostian .  Informatikaren eza- Iza lizentziatua izatea eskatzen 

gutza eta gutxienez urtebeteko da. 920 1 1 /2 eskaintza. 

Euskal Herria,34 

20730 AZPEITIA 

e s te t i ka k o  
a z k e n 

te k n i k a k  
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KLI K! PUMOR I ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Urte bat, bi instant 
• 2001, AZAROA. Mendi istripuz Pumorin hil 
ziren Befiat Arrue azpeitiarrari eta lfiaki Aiertza 
aizarnazabaldarrari omenaldia eg·in zitzaien, 
Aizarnazabaletik Aizarnara mendi ibilaldiarekin 
eta· lzarraitzen egindako jaialdiarekin. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

• 2002, URRIA ETA AZAROA. Annapurnako eta 
Everesteko trekking-ak egin dituzte zenbait 
azpeitiarrek. Tartean, iaz Pumorin geldit� zire
nen senideak eta lagunak. Befiati-eta oroitarri 
bat jarri ziteen Pumoriko beheko kanpoan. 



1 .  OMENALDIA. 

Iaz ,  azaroaren 3an , Pumo
r i n  h il z iren Benat Arrueri 
eta lnaki Aierzari egindako 
omenald i ko i rud iak  d i ra. 
Uztarriak jaso z ituen irud i  
horiek. 

Benantx io  lrureta: "Suka,  
iazko Benaten laguna". 
3 . 0PARIAK. 

" Per i c h e  herr i ko haurre i  
opariak eta eskolarako ma
teriala oparitzen ". 
4. PASANG TEMBA. 

" Pasang Tembarek i n .  Ho
nek 1980an Martin Zabale
tarekin Everest gailurra igo 

5.  PUMORI .  

" Pumor i mend ia ,  oroitza
pen tr i steak ba i na men d i  
polita". 
6. OROIGARRIA. 

" Iaz Pumorin geld itu ziren 
lagu n e i  be h e ko kan poan 
e s ka i n i  eta jarr i  d i o gu n 
oroigarria". 
7. SEN IDEAK. 

" Pumori ko o i narr izko kan
poan , iaz han geld itu ziren 
lagunen familiakoak". 
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"Kala Patar (5. 545 m. ) gai
lurra. Everest handia atze
an dela umore onarekin" .  

9.  EGUN BAT! 

" 5 . 000 m etrotara, egun 
batez eguraldi txarra". 

10. UMEAK. 

" N epalen asko eta asko 
ikusten den jeneroa: ume-

11 .  COCA COLA. 

" Lama batzuk Coca Cola 

12.  LAU NESKA. 

" H iru krabelin eta larrosa 



B 
eldu r  diet. Kontu ratu naiz beldu r  diedal a .  

Adituei. Beti egoten da  dena oso garbi duen 

aditu ren bat, ikasia dena , a rgia eta -uste

an- trebatua. Harrigarriak dira. Adituak izan ditu-

gu , adibidez, errotondekin buelta ka. Due la zenbait 

urte , Loiolabidean zerbait egiten hasi z iren. Erro

tonda itx ia eta borob ila jarri beharrean -errotonda 

normala , a legia-, forma eta funtzionalitate bitx iak 

zituen hu ra au rkitu genuen. Adituren baten haus

narketa sakonaren ondoren erabakiko zen horre la 

egitea. Seguru . Beti egoten da . Beti dago adituren 

bat edozeren ingu ruan hausnartu eta erabakitzen 

duena , zalantza rik gabe,  irtenbiderik egokiena. 

Besteok inondik inora ulertu ez a rren. 

Errotonda antzeko hu ra ,  azkenean, eta sortutako 

nahasteen ondoren, normaldu egin behar izan zu

ten. Errotonda borobila eta a rrunta egin behar izan 

zen. 

Au rreko batean, leku beretik pasatzean, erroton

da berr iro aldatzen ari zirela ikusi nuen. Zer pen

tsatu ez nekiel a  geratu nintzen. Zer egingo ote 

zuten orain? Zer erabaki ote zuen adituren batek? 

Beste konponbide magikoren bat? Seguru nago 

izango del a  a rrazoi sakonik eta hobe beharrez a ri 

dire la .  Benetan diot. Nik ez ditut, ga inera , trafikoa

ren sotiltasunak ezagutzen. Eta adituek ba i .  Baina 

ikusitakoak ikusita . . .  

Sarritan sinestezina da . I kusi ezean ezingo nituz

ke zenbait gauza sinetsi, Santo Tomas famatu hu ra 

bezala . Ba ina ikusi ditut. Horregatik naiz beldu r. 

Igogailu baten kontua datorkit buru ra ,  Paulo Vl-n 

bertan gertatua. Bost pisuko eraikin batean igoga i

lua jartzea erabaki zuten,  ez baitzeukaten. Proiek

tua egin eta istorioarekin hasi ziren. Bertako fami

liek denboraldi bat egin beha rko zuten etxetik kan

po, eskailerak eta guzti berritu behar zituztelako .  

Langileek proiektua ikusi eta berehala konturatu 

omen ziren p lanoak ez zi rela guztiz egokiak ,  eta 

hala adierazi omen zuten. Ba ina adituren batenak 

zirenez, au rrera egin zuten azkenean. Igoga i l u rako 

zuloa egin zuten, eskailerak berriro era iki . . .  Halako 

batean, igogailua iristean, ez zela kabitzen ohartu 

ziren. Ez zela kabitzen! Neu rriak gaizki ha rtuta 

omen zeuden hasiera-hasieratik. Azkenean uste 

baino askoz denbora luzeagoa egin behar izan zu

ten familiek etxeti k  kanpo. Broma ederra . 

Eta Paulo Vl-tik atera gabe, uste dut esan daite

keela Azpeitiko auto-irtenbiderik kaskarrenetakoa 

J uantxo Txiki taberna au rrekoa dela. Sarritan ez da 

ezer ikusten eta ez dago batere ispil u rik  laguntze-

FERNANDO MORI LLO GAI LIBREAN 

ZER DA 
·: ADITUA? 
Arlo batean 

egin 
da itezkeen 

akats guztiak  
egin d ituena 

ADITUAK 

ko. Denda ugari dago h o r  inguruan, eta askotan 

egoten dira autoak bigarren ila ran. Hatzak gu rutza

tu eta i ritzira i rten behar izaten da orduan. Auzoko 

eraikin berriak egitean, Harzubia aldera bide bat 

ireki zen. Primeran. I rteera hura askoz hobea zen! 

Baina ez: Harzubirako noranzkoa,  nahiko zabala 

zen arren, debekatu egin zuten. Eta berdinetan 

gaude .  Edo okerrago , orain handik sartzen direnak 

ere betiko irteera zoragarritik atera beharko direla

ko. Hor ere, zalantzarik ez, izango da arrazoiri k :  

agian Landetati k datorren zirkulazioa arintzeko 

egingo zuten. Edo auska lo .  Baina ez da erraza 

ulertzen. 

Amaigabeko istorio sorta egin daiteke hone lako 

hari batetik t ira eginez gero . Ba ina ni txikia naiz , ez 

dut zer eginik adituen aurrean: ezin ditut u lertu. 

Baina bai jasan. 

Zer egin nezake? Errezatzen ikasi beharko nuke. 

Agian. 

h.n 43 
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• ERAKUSKETA. 
U ro laldeko Art i sten Lanen 
XXI .  E rakusketa . Abendua
ren 20a arte irekita izango da. 
Astegunetan 18 : 00etat i k  
20: 00etara i rekita izango da. 
Antxieta Etxean. 

• BERTSOLARITZA. 
Bertso Parranda 2002, Goxu
be eta Urrustil taldeak. Ernia
r ra i tz Bertsozale Elkarteak 
antolatuta. Urtzi tabernan. 
23: 00etan. 

• MENDI-PROIEKZIOA. 
'Action Directe ' bide mitikotik 
Kanadako laban h andira. 
2000 mendi-proiekzioa. Hiz
lariak: Iker eta Eneko Pou. 
Lagun Onak Mendi Bazkunak 
antolatuta. 20: 30ean. Enpa
ran Dorretxean. 

• MENDI-PROIEKZIOA. 
Zailtasunezko alpinismoa 
mendi-proiekzioa. Hizlariak: 
M ikel Saez de Urabain eta 
Carlos V ie i ra .  Lagun Onak 

�gin pu�lizitatea 

Mendi Bazkunak antolatuta. 
20:30ean. Enparan Dorretxe-
an. 

• GURASOEN TXOKOA. 
Haurraren garapenean sor
tzen diren kezkak, beldurrak, 
amets gaiztoak, esfinterren 
kontrola, lagunarteko arazo
ak eta abar gaiari buruzko hi
tzald i a. H i zla r i a :  A rantxa 
Brey, psikologoa. Hitzaldia 3-
12 urteko haurren gurasoei 
zuzenduta dago. Gurasoen 
T xokoa 1 1 1  programaren ba
rruan eta euskaraz izango da. 
1 5:15ean. Ludotekan. 
• MENDI-PROIEKZIOA. 
Annapurnako eta Everesteko 
'trekking '-ak. 2002 mend i 
pro iekzioa. Hizlaria: Benan
txio lrureta. Lagun Onak Men
di Bazkunak an to latuta. 
20:30ean. Enparan Dorretxe
an. 

ABENDU 

• ARETO FUTBOLA. 
Lehen Maila: Jostaldi Kirolak
Nevada Venta Berri. Kirolde
gian. 16:30ean. 

• FUTBOLA. 
H i ruga r ren M aila: Lagun 
Onak- Reala B. Garmendi
pen. 1 7: 00etan. 

ENDUAK 15 i andea 

• BATZAR NAGUSIA. 
Lagun Onak Mendi Bazkuna
ren Batzar Nagusia. Gaiak: 

uzta ttia-n 
943 1 5 ·03 58 

I rud iek in ,  l raurgi  bai lararen zerbitzura 

Grabatutako bideoen kopiak 
egiten d ira 

• EGILEA: V.C. An

drews • ITZULPENA: 

Aitor Arana • ARGITA• 

LETXEA: Gero • IZEN

BURUA: 'Ganbarako 

--=-- Loreak' • GENEROA: 

Eleberria • ORRIALDEAK: 399 • SAL

NEURRIA: 14 euro 

' FLOWERS - 1 N  
THE ATTIC '  
EUSKARATUA 

A itor Arana, Urresti l lan 
bizi den idazle legaz

p iarrak V i rg i n ia  C. An
drews.-en Flowers in the 
attic nobela arrakastat�ua 
euskaratu du. Aranaren hi
tzetan, "gustura irakurtze
ko l iburua da, irakurlearen 
gehiengoari hutsik egingo 
ez diona eta guztiz gomen
dagarria". Bere lau seme
alabak etxe erraldoi batean 
g i ltzapetzen d ituen ama 
baten istorioa kontatzen 
da. Lau seme-alabek grina 
eta arriskuz beteriko bizi
tza i luna eta bitxia izango 
dute. 14 urtetik aurrera ira
kurtzeko l iburua da. "Bai
na nire adineko hainbat la
gunei  utzi d iet, eta haiek 
ere istorioak harrapatu di
tu", dio Aranak. 

1,KO/ 1'4fl' 
� > 

�ERLOJU 
Arana, 5 KONPONKETAK 

AZPEITIA Tel . :  943 8 1  47 12 

aurtengo ekintzen azalpena, 
di ru kontuak, Xoxoteko ater
bea eta 2003ko ekintzak. On
doren bazkaria. Lehen deial
dia 12: 00etan da eta bigarre
na, berriz, 12: 15etan. Lagun 
Onak M.B.ren elkartean ber
tan. 

• BIDEZKO MERKATARITZA. 
B idezko merkatari tzara zu
zendutako denda irekiko da. 
Elikagaiak, artisaua eta ehun
gintza. Santiago kalean, Cari
tas-eko lokalean. Parrokiko 
Mixio Taldeak. Urtarrilaren 5a 
arte irekita izango da. Igande
tan 12: 00etat ik  14: 00etara 
eta astegun eta larunbatetan 
17: 30etatik 20: 00etara. 

• BERTSOLARITZA. 
Lagun Onak Mendi Bazkuna
ren XXV I I I. Bertso J aiald ia.  
Gai jartzai lea: Xebaxtian L i 
zaso. Bertsolariak: Penagari
kano, Loidisaletxe, Irazu, Ja
k in  Uranga, Lei re Ostolaza 
eta Benat  L i zaso .  Lagun 
Onak Mendi Bazkunak anto
latuta. 22: 00etan. So reasu 
antzokian. 

• SANTO TOMAS EGUNA. 
T xorixo eta talo postuak pla
zan eta barazki eta frui tuen 
azoka berdura plazan. 

ABENDUAK 2� asteartea 

o OLENTZERO. 

Ju l io  Urqu ijo, 1 8  
T f  noa.: 8 5  0 0  1 1  
AZKOITIA 

l riak i  Azpiazu, 5 
Tfnoa. : 1 5  1 3  1 6  

AZPEITIA 

k u t x a  
zu ri  eske r  



. BERTSO PARRANDA FINALA. Erniarraitz 
Bertsozale Elkarteak· antolatu duen 'Bertso Parranda 2002'-ko 
azken saioa izango da Lagun Onak M.B.ren tabernan. lnuxente 
egunari hasiera paregabea emateko parada izango da bertan. Bi 
talde ariko dira bertsotan, eta bi· talde hauek aurretik Azkoitian 
eta Zestoan izandako finalaurrekoetan sailkatuak izango dira. 

Euska l  p resoen  e s k u b i d e e n  

a l d e ko O l e n tz e ro .  P re s o e n  

Eskub ideen Aldeko batzorde

ak  antolatuta . Abesbatzek e re 

i rtengo d u  beren  kasara .  

• KONZENTRAZIOA. 
Euska l  p resoen  esku b id een  

a l de  m a i nd i re i l a d a .  E u s k a l  

Lore Sorta 

Koroiak 

Lore Apaingarriak 

Etxeetarako 

• 

Zerbitzua Dugu 

' 
Telf . :  943 81 51 87 

Loiola-Bide 25 · AZPEITI 

Jose de Artetxe, 1 7  
Tel. 943-8 1 0664 
AZPEITIA 

ostadar  opti ka 

OPTOKIAK · OPTOMETRISTAK 

Ibai Ondo, 28 
Tel. 943-850445 

AZKOITIA 

P re s o e n  E s k u b i d e e n  A l d e 

ko  B a tzo rd e a k  a n to l a t u ta . 

1 9 :00etan .  Bariantean .  

8 

• DANTZA ETA MUSIKA. 
I kasta ro a m a ie ra d a ntza eta 

perkusio emana ld ia rek i n .  On

do ren  s u ka l d a r itza koek mo

kadua .  Zapo Txokon .  20 :00 .  

TABERNA 

� \1 Tel fnoa. : 943 1 5 1 086 

Enparantza Nagus i a  

Goiko - Kale ,  4 - Tfnoa. 8 1  1 3  49 

• 'EL PABELLON DE LOS 
OFICIALES' . F r a n c o i s e  

D u p e y ro n - e k  z u z e n d u a .  

Abenduaren 1 3an  (ost i ra l a ,  

2 1  : 30 ) .  Soreasun .  

• ' STUAR T LITTLE 2 ' .  
Abe n d u a ren  2 3 a n  (aste l e

hena ,  1 7 :00) .  Soreas u n .  

• 'GHOST WORLD' .  Terry 

Z w i n g o ff- e k  z u ze n d u a .  

Abe n d u a re n  23an  (aste le

hena,  2 1  : 30 ) .  Soreasun .  

• ' MOMO' . E u s k a ra z .  

Abendua ren 26an (ostegu

na ,  1 7 :00 ) .  Soreasun .  

• 'EN TIERRA DE NADIE'. 
D a m i s  Ta nov ic -ek  zuzen 

dua .  Abenduaren 26an  (os

teguna ,  21 :30 ) .  Soreasu n .  

• ' DORAEMON' . E u s ka 

raz .  Abendua ren  27an (os

t i ra la ,  1 7 :00 ) .  Soreasun .  

• 'MULHOLLAND'. Dav id  

Lynch-ek zuzendua .  Aben

d u  a re  n 2 7 a n  ( o s t i ra l a ,  

2 1  : 30 ) .  Soreasun .  

• ' LILO AND STITC H ' .  
Abe n d u a re n  2 8 a n  ( l a r u n 

bata , 1 7 :00) .  Soreasun .  

• 'EL EMPLEO DEL TIEM
PO'. Lau rent  Cantet-ek zu

zend u a .  Abendua ren  28an 

(Laru nbata , 2 1  : 30 ) .  Sorea

s u n .  

• 'SPIRIT ' .  A b e n d u a re n  

30ean (Aste lehena ,  1 7 :00) .  

Soreasun .  

• ' BATTLE ROYALE'. K inj i  

F u k a s a k u . A b e n d u a re n  

30ean (Aste lehena , 2 1  : 30-

ean ) .  Soreasu n .  

ZALD I KO 

ABENDUAK 31 (asteartea 

• MENDIA. 
Aizkorri ra go iz i rtee ra . Lagun  

Onak  Mend i Bazku nak  a nto

l atuta . 07 :00eta n .  P lazat ik  i r

tenda .  

• ATLETISMOA. 
1 1 .  S a n  S i l vest re l a ste rketa . 

l ra u rg i  At let ismo Ta ldeak  an 

tolatuta Uda leko K i ro l  Batzor

dea re n  l agu ntzaz .  Lasterke

t a ra ko i ze n - e m atea h e r r i ko 

i kastetxeetan edota K i ro lde

g ia n  e g i n  beha rko d a .  I ze n a  

ematea doanekoa d a .  Esko

l a rte k o a k  1 0 : 30 e a n  i za n g o  

d ute i rteera eta kadete ma i la

t i k  gora koek 1 2 : 00etan izan

go d ute i rteera . Kadete eta ju 

ben i lek 4 , 1 50 k i lometroko ib i l 

b idea eg in  beha rko d ute eta 

h e l d u e k  8 , 3  k i l o m et r o k o a . 

Bukaeran  sar i  uga ri zozketa

tuko da  lasterketan parte ha r

tzen d uten lagun  g uztien a rte

a n .  1 rtee ra eta h e l m u g a  p l a 

zan izango da .  

u 

• MENDIA. 
Er l o ra m e n d i i rtee ra . Lag u n  

Onak  Mend i Bazkunak  anto

latuta . 09 : 00eta n .  I rteera p la

zati k . 

Zeuon ek itald i a k-eta Uzta rr i a ra 

helarazteko aukerak: 

• J ul i an  E l o rza H i r i b i dea  4 ,  2 . a  

ezkerra (Azpeitia)  

• 943 - 15 03 58 telefonoa / faxa 

• uztarria@topagunea .com 

� ... � - 0- � -... 

� 

J A T E T X E A 

Loiola h i rib idea,  24 

LOIOLA - AZPEITIA 

Tlfnoa. : 943 81 56 08 

Faxa . :  943 1 5  03 62 

hn 45 
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Jose Ignacio Albizuri Usozal le 

" Uso mezu layena 

ga ixotasune da 

afiz iyu bario geh iyo" 

U 
so mezulayek dauzke Jose Ig
nacio Albizurik. Hainbat txa
pelketetan parte hartu du eta 
zenbait sari ere jaso ditu. Eus-

kal Herriyen federaziyoik ez eta Espai
niako federaziyuen daude. Baino uso 
mezulayekin ibiltzen diren gipuzkoarrak 
Miarritzen biltzen dire. 
• Zenbat uso dauzkezu? 
Orain 1 80 bat uso edukiko ditut. 
• Nolakuek dire lehiaketak? 
Usuek leku batien saltatu 
eta handik uso bakoitzek 

tzen . . .  Neu paseko usuek botatzen eta 
neriek ezin zaindute. Baino honek ehi
ziek baino gehiyo tiretzen dit. Gaixota
sune da afiziyu baino gehiyo. 
• Ze a rraza dauzkezu? 
Uso mezulayek dauzket. Urtien poderi
yoz nahasten juten zera usuek, eta 
mejoran, pisu gutxi, hego handiyo, 
orientaziyue gehiyo . . .  danetik pixket. 
• Faboritoik  ba al dezu? 
Faborituek izeten dituzu. Zenbat eta 

urrutiyo bialdu etortzen 

bere usotegire etorri beher 
du. Zain egoten gera usu
ek noiz etorriko, erreloju 
bat izeten degu eta usuek 
prezintatutako goma bat. 
Usue iristen danien gomie 
errelojuen jarri eta denbo
rie automatikoki marka-

I I Usuek hego 

dijuzten bezela, hayek 
egiten debe beti ere ilusi
yo gehiyen. 

tzen du errelojuek. 
• Nola entrenatzen d ituzu 
usuek? 
Lehenengo suelta Lasaon 
egiten degu. Eta hortik 
p ixkenaka-p ixkenaka 
Zumaiye, Getaiye, Do
nostiye eta gero Hen
daire, Baiona ... 

haiziekin ez d i re 

ondo i bi l1zen ,  i par 

haizieki n hobeto 

ib i l1zen d i re
1 1  

I I Uso hauek 

ki ro layek bezela d i re :  

pasti l l ak, bitaminak . . .  

eman beher 

d izkiyezu
1 1  

• Ezautzen a l  d ituzu usu
ek? 
Bai, baite hegan dabiltze
la ere; beteranuek bai, 
behintzet. 
• Zer ematen debe? 
Satisfaziyue eta disgus
tue besterik ez. Diru alde
tik, gastue. 
• Izenik ba al daukebe 
usuek? 
Bai, uso batzuk izena 
jarrite daukebe: andriena, 
semiena eta hala-mouzko 
batzuk. Beste bat ere ba-

• Nola etortzen dire? 
Hego haiziekin baju-baju, beheko kami
nuek ikutuez eta ipar haiziekin, buztan 
atzetik putz egiten diyobenez altu etor
tzen dire, hobeto. Hego haiziekin ez dire 
ondo ibiltzen:· 

nuen, faboritue, Olano izenakin; hare 
ere erretiratu zan ziklistie bezelaxe. 

• Ehiztayen bildurrik bai? 
Ehize itxite dagoela lasai bota leizke. 
Neu ehiztaye naiz, ezta erreza entendi-

• Ordu asko kenduko d izute ba usuek? 
Ordu asko beher dire usoteye ondo edu
kitzeko. Geu baino hobeto zaindute 
daude. Kirolayek bezela die: pastillak, 
bitaminak . . .  eman beher dizkiyezu. 

nerea Urnnga 

TXIKITEKO AMETSA. "Makine bat amets ban itun txikiten n i k. Ho la ,  baten bat esateko , 
ba hauxe: fami l iye eduki ta pozi k bizitzie" 
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