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AURR A EKARRITA 

Martxoan udal sustapeneko 75 etxebizitza egingo 

zirela esan bazen ere, 57 zozketatu ziren 

ekainaren 19an, 525 herritarren artean 

ETXEBIZITZA 

TOKATU EDO EZ, 

ZORTE KONTUA 

J NDE ASKO OZKETAN. Azpeitiar 

asko bildu zen ekainaren 19an Azpeitiko kiroldegian, 

Udal Sustapeneko etxebizitzen zozketan. Batzuk gustura 
atera ziren; beste asko, ez. 

M artxoaren 21 ean Azpeitian 
Etxebizitza Sustatzeko Udal 
Planaren berri eman zuen Az
peitiko Udalak, "denera Udal 

Sustapeneko 75 etxebizitza berri egiteko" 
asmoa azalduz, Azpeitia Lantzen Herri 
Sustapenerako Baltzuaren bidez. Egitas
moak bi helburu zituela esan zen: "Azpeitia
rrei lehenengo etxebizitza erostea erraz
tea; eta, bide batez, gure herriaren gune 
historikoa berrindartzea". Era berean, herri
tarrei izena emateko aukera zabaldu zen, 
apirilaren 30a arte. 

Ekainaren 2an, Udal Sustapeneko etxebi
zitzak eskuratzeko izena eman zutenei, 
525 laguni, zenbaki bat eta gutun bat hela
razi zien etxera, Azpeitiko Udalaren izene
an, orduan oraindik alkate zen Jose Mari 
Bastidak. Gutunean hauxe jakinarazten 
zen: "Azkenean 70 etxebizitza berri izango 
dira ekainaren 19an ( ... ) zozketatuko dire
nak" .  Lehenengo iragarpena baino bost 
etxebizitza gutxiago. Zergatik? "Legediari 
kasu eginez, utzi beharreko solar batzuk 
errespetatuz egin dira planoak, eta bost 
etxebizitza gutxiago atera dira"; horixe izan 
zen Azpeitia Lantzeneko teknikariaren 
erantzuna. 

Epe bat ere zabaldu zen, Udal Sustape
neko Etxebizitzen planoak eta salneurriak 
ikusteko. Ekainaren 9tik 18ra bitartean, goi
zez eta arratsaldez, Sindikatu Zaharreko 
bigarren solairuan egon ziren plano eta sal
neurri guztiak; eta, azalpenak ematen eta 
zalantzak argitzen, Azpeitia Lantzeneko 
teknikaria. Eta han kartel batean idatzita 
zegoenez, ekainaren 19an egingo zen zoz- ►► 



AURRERA EKARRITA 

• LAU ETXEBIZITZA. Lau 
pisuko etxebizitza egingo 
da, pisu bakoitzean etxebi
zitza bakarrarekin. 
• BUKATZEAR. Etxebizitza 
hauen obra oso aurreratua 
dago. 87,6 metro karratuko 
etxeak izango dira. Eta sal
neurria 26-27,5 milioi pe
zeta artekoa da. 

• LAU ETXEBIZITZA . Hiru 
etxebizitza daude aukeran 
hiruak desberdinak, tartean 
apartamentua eta duplexa. 
• HASTEKO. Lehengo etxe 
zaharra botatzeko dago. 
Etxebizitzak 26,5 milioi pe
zeta; apartamentuak hogei 
milioi pezeta; duplexak 28 
milioi pezeta balio dute. 

• ZORTZI ETXEBIZITZA. 
Lau pisuko etxebizitza 
egingo da. 
• HASTEKO. Etxe zaharra 
botatzeko dago. Lehen pi
suan, 25 milioi pezeta; bi
garren pisuan, 25,5 milioi 
pezeta; hirugarren pisuan, 
26 milioi pezeta; laugarre
nean, 26,5 milioi pezeta. 

►► ketan 57 etxebizitza zozketatuko ziren. Ha
sierako iragarpenean baino 18 etxebizitza 
gutxiago, eta bigarren iragarpenean baino 
13 gutxiago. Zergatik? "Enparan kalean 
egingo diren zenbait etxebizitza egiteko 
arauak aldatu egin behar dira aurretik; ale
gia, kale horretan azkena bota zen etxea
ren lekuan. Izan ere, hor ibaiamn aldetik 
pasealekuari bukaera eman behar zaio Pe
rez Arregi plazaraino. Baina, oraingo zoz
ketan ez badira sartu, ziurtasunez jokatze
agatik izan da. Gero, arauak aldatu ondo
ren, ikusi egin beharko guk uste bezainbes
te etxebizitza egiteko aukera dagoen ere. 
Dena den, orain izena emana dutenen arte
an zozketatuko dira hor joango diren etxe
bizitzak ere"; horixe izan zen Azpeitia Lan
tzenen erantzuna. 

Etxeak erosteko baldintzak 

ZOZKETA EGUNA. Ekainak 19, 18:00ak. Ki
roldegian. Ingurua autoz josita, jendea es
kaileretan gora kiroldegira. Batek hala zio
en, "aspaldian horrenbeste jende batera 

• NORBANAKOARENAK. Udalak jarritako 
hiru baldintzak: Azpeitian erroldatuta ego
tea azken bost urteotan; jabetzan etxebi
zitzarik ez izatea; gehienez 45 mila euro 
eta gutxienez bederatzi mila euro irabaz
tea urtean. (Babes ofizialeko eta soziale
ko etxebizitzen eskaria egiteko gehienez
ko irabazia urtean 33 mila euro da). 
• ORDAINKETA. Behin etxea izendatuta
koan, % 1 Oa ordaindu beharko du erosle
ak; egitura egindakoan, beste % 1 Oa; azu
lejoa jarritakoan %20a; eta eskriturak 
egindakoan gainontzekoa, %60a. Behin 
izendatutakoan atzera eginez gero, or
daindutako diruaren % 1 Oa galduko da. 

Babes ofizialeko eta sozialeko etxebizi
tzen ordainketa modua desberdina izan 
ohi da. Kasu honetan ordainketa atzeratu 

egiten da, etxebizitzan bizitzen jarri arte. 
Behin bizitzen jarritakoan hasi behar iza
ten da ordaintzen. 
• JABETZA . Hamar urtean ezingo da 
etxebizitza saldu, eta saltzekotan Azpeitia 
Lantzeni saldu beharko zaio, KPI gehituta. 
Hamar urte pasa ostean, eroslearen jabe
tzan geldituko da. Etxebideren esanetan, 
sustapen pribatuz egiten diren babes ofi
zialeko etxebizitzak jabetza osoan ema
ten dira, baita udal sustapen batzuetan 
ere. Aldiz, Eusko Jaurlaritzak egiten di
tuen babes ofizialeko eta sozialeko etxe
bizitzak 75 urterako ematen dira. 
• BIZITZEN JARRI BEHAR. Behin etxebi
zitza bukatu eta giltzak hartzen direnean, 
eta sei hilabeteko epean, bertan bizitzen 
jarri beharko da. 



etorri ote da hona". Kirol partiduren bat 
ikustera agian bai, zozketa batetara seguru 
ezetz. 

Harmailetan jendea eserita, goikaldean ia 
denak. Megafoniarekin arazoak, goitik ez 
zen ondo ulertzen, jendea beheragoko har
mailetara jaitxi zen. Jendearen artean za

har eta gazte. Gehiengoa gaztea, batzuk 
bakarrik, besteak koadrilan, besteren bat 
gurasoetako batekin ... Saskibaloiko kan
txan, mahaiaren gainean izen-abizen eta 
zenbaki guztiak, mahaiaren bueltan eseri
ta, harmailetara begira, eskuinetik ezkerre
ra, idazkaria, notarioa, lnaki Zabaleta Az
peitia Lantzeneko teknikaria eta Jabier Be
obide (lehen Azpeitiko zinegotzia (EA) zena 
eta Azpeitia Lantzeneko kontseiluko ordez
karia). 

Hasieran, banan bana izen abizen eta 
zenbaki guztiak irakurri ziren (525), banaka 
idazkariak gutunazal batean sartu eta de
nak kutxa baten barrura. Nahastu eta zoz
ketari ekin zitzaion. Kiroldegian isiltasuna 

Enparan kalea 

• 16 ETXEBIZITZA. Bi par
tai izango dira. Beheko so-
1 ai ru an ere etxebizitzak 
egingo dira. 

• HASITA. Etxeak botata. 
27 eta 29,5 milioi pezeta ar
teko salneurria dute. Gara
jea aparte, aukeran. 

• 25 ETXEBIZITZA. Bi par

tai izango dira. Beheko so-
1 ai ru an ere etxebizitzak 
egingo dira atzekaldean. 

• HASITA. Etxeak botata. 
Hogei eta 28 milioi pezeta 
arteko salneurria. Garagea 
aparte, aukeran. 

nagusitu zen. Lehen 57 zenbakiak izen-abi
zenekin esan ziren, ondorengoak zenbakia 
bakarrik. Lehen ateratako 57 zenbakien ja
beek lekua, partaia eta etxebizitzaren 
ezaugarrien (bi logela, hiru logela) arabera 

aukeratzeko lehentasuna dute. Hauek uko 
eginez gero, zerrendan ondoren denak du 
lehentasuna. 

Lehen 57 zenbakiak jakin ondoren jende 
gehienak kanporako bidea hartu zuen. Iker 
Juaristiren zenbakia 33. tokatu zen zozke
tan, gustora zegoen. "Gustora nago etxebi
zitza tokatu zaidalako, baina orain ikusi 
egin behar non dagokidan. Etxe hauen in
guruan kalean entzun dudanagatik pufo bat 
dira, garestiak direlako. Ez zait justua irudi
tzen 25 milioi ordaintzea Marcial Ucineko 
keak irensteko. Niretzat etxerik onenak En
para n kalekoak dira. Oraindik ez dakit 
etxea hartuko dudan edo ez, ikusi egin be
har tokia eta salneurria". 

Maider Zurdaren zenbakia ere 57 zenba
kien artean tokatu zen, 32. hain zuzen ere. 

Pozik zegoen eta ziurrenik etxebizitza hartu 
egingo du. "Oso gustora nago etxebizitza 
tokatu zaidalako eta ziurrenik hartu egingo 
dut. Baina, etxebizitza bakoitzak balio due
na ikusita ez dirudite udal babesekoak". 

Batzuk gustora sustapeneko etxebizitza 
egokitu zaielako. Beste batzuk etxebizitza 
hauetakoren bat hartuko zutelakoan, baina 
zorte txarragoa izan eta ez zaie egokitu. "Ez 
zait etxerik tokatu. Baina, tokatu bazitzai
dan hartu egingo nukeen", zioen Mari Kar
men Kintanak. "Ez dut zorterik izan, ez zait 
eta etxerik tokatu", zioen Karmen Sernak, 
"dena den, Udal Sustapeneko etxebizitzak 
nahiko garestiak direla iruditzen zait. Eta 
aukera izango banu aztertu egingo nukeen 
pisua hartu edo ez. Baina, orain ez dut ara
zo hori". 

Etxebizitza tokatu zaienek, hartu edo ez 
hartu, lekua eta abar aztertzeko izango di
tuzte. Azpeitia Lantzenek, berriz, etxebizi
tza horiek hartzeko aukera dutenen baldin
tzak aztertuko dituzte. • 



ZENBAT BURU, HAINBAT ABURU 

17+4 

E kainak 14, larunbata, 11 :45. Giro beroa 
plazan eta zirkoa hasteko dena prest: er

tzainak gala-uniformearekin, beltzez, aurrean 
ilega/izatutako Habea protestan eta oraindik 
ezin denez udaletxera sartu, beste alderdieta
ko kideak ez dira ausartzen plazara etortzen. 

Bitartean udaletxean, Udalbatza aretoan au
rrez aurre 16+4 zinegotzi (PPkoa ez da etorri) 
12:00etan ekitaldia hasteko zain. Eszenato
kian tentsioa nabari da, aurpegi serioak. Gehi
enak urduri bata besteari begira eta inork hi
tzik ez. Batzuk dotore azaldu dira ezkontza 
baterako pare, pintatuta . eta ileapaindegitik 
pasatuta, eta beste batzuk, berriz, bizarrik 
moztu gabe. Batek "gora Euskadi askatuta" 
dio, lurraldea markatzen, lehoia dirudi boterea 
azaldu .nahian edo. Beste batek geroxeago 
"gora Euskal Herria askatuta" botako du. 
Inondik ere nazio ikuspuntu zeharo ezberdi-

. nak, ezta? Bizi dugun eskizofrenia politikoa
ren adierazle. 

Ikuskizuna hastera doa. Bazter batean tente 
zirkoko zuzendaria, lasai, barrea dariola. Go
zatzen ari ote? Aretora jendea sartzen hasi da, 
isilik, kalean iskanbila. Geroxeago Habeako ki
deak haserre eta oihuka sartzen dira, beste he
rritarrei emaniko tratu berbera eskatzen. Eta 
batzuen eta besteen artean sua pizten da, eta 
sekulako zarata. Denetik ikusi zen, zentzuga
beko eztabaida amaigabeak, irainak, meha
txuak eta onar ezin daitezkeen probokazioak 
ere argazki-kamera bat tarteko; TVE 1 erako 
irudi ezin hobeak. Ez da posible izan PNV-EA 
eta PSE-EEeko kargu-hartzeak entzutea. On
doren Habeako buruak hitza hartu eta errespe
tuz (edo beldurrez?) denok isilik .. Jarraian sin
bolikoki lau aulki plazara ateratzen dira. 

Datozen lau urtetan Azpeitiko alderdi politi
koen arteko bizikidetza heriotza-zauri larriekin 
gelditu da. Bitartean Espainian gure espekta
kuluaz gozatzen. Ez dugu besterik merezi. 
Eta Saninaziyuek datoz. 

OINEZKOEN, ETXEKOANDREEN 

ETA LANGILEEN EGUNA 

B ada zerbezaren iragarki bat zeinek berdez 
pentsatzea gomendatzen digun; Azpeititik 

bazoaz ordea, gauza aldatu egiten da, ez pen
tsau koloretan, ez berde ta ez gorri, formetan 
baizik. Berehala ulertuko didazu irakurle: 
oraintxe dauzkagun errotonda mordoarekin, 
pentsau borobillien, pentsau borobilean gidari 
koittau hori, bestela bazterra joko duzu eta! 

Ez al da ba hola? Damason bueee/ta, hartzu
bian bueeelta, Loiola-biden bueee/ta, eta laster 
Sanjuandegirako ere buelta. Nire 4 urteko hilo
ba konturatuta dago; bere hitzetan, txupa-txu
sa bezala da: lehenengo makila luze luzea, ge
ro buelta dena borobilean eta gero berriz ere 
makilatik behera. Horrela azaltzen du Jose de 
Artetxetik ikastola berrira egiten dugun bidea, 
Loiola-bideko errotondatik pasatuz. 

Ba hori: borobilean pentsatu, zirkunferentzia 
ondo trazatu, bestela errotonda barruan buka
tuko duzu eta. Eta nork nahi du horrelakorik; 

erdi-erdian jartzen dituzten lora politekin, inork 
usaitu, ikutu, edo zapaldu ezin dituen gune 
berde zoragarri horiekin. Aizu! ez da .ideia txa
rra, bero hauekin eta piszinako betekada iku
sita, tortilla hartu eta rotonda erdian mantela 
atera. Aspersore eta guzti, freskatzeko prime
ran! Hori ere gero eta zailago, ordea, eskultu
rak jartzen badituzte erdian. Landetako erro
tondan, langileei eskeinia. Barregura ederra 
ematen du astelehen goizetan hortik pasa
tzea! Lehen gogo gutxi, eta gogoratu egin 
behar nora goazen! 

Proposamen bat dut Sanjuandegiko erroton
daren erdirako: ez emakumearen irudirik, ez 
zezenik: automobilari monumentua. Berdin dit 
zein materialetan, baina ondo goian eta ondo 
disdiratsu. Bitartean, oinezkoen estatua jar de
zatela lurrazpiko pasabidean; edo bestela, ba
koitzek ospa dezala etxean, egunero da-eta oi
nezkoen, etxekoandreen eta langileen egune. 

AMNESIA 

Amnistia', grekerazko 

'amnesia' hitzetik dator. 

Oroimenaren galera da am

nesia. 

Horma batean 'amistia' 

pintada egin duenari hori 

gertatuko zitzaion: ahaztu 

nola idatzi. Besterik gabe. 

Ezker abertzaleak ez du 

amnesiarik presoekin.-Am

nistia du helburu. Baina as

paldi utzi zion hori soilik es

katzeari, eta euskal presoak 

Euskal Herriratzearen bo

rrokari heldu zion (zein da 

aldarrikapen politikoetan 

ezker abertzalea bezain 

pragmatikoa eta malgua?). 

Haren borrokari esker, gi

zarteak bere egin du Euskal 

presoak Euskal Herrira le

loa. Baina orain iritsi da Rea

laren euforia giroa, begiratu 

herriko balkoietara, eta Rea

laren banderek goleadaz ira

bazi diete presoenei. Gizar

teak presoen borroka bere 

egin ez duen seinale. Alde 

egotetik alde egitera tartea 

dago, tarte .horretan amilde

gia, eta amildegiaren behe

an amnesia,.esku zabalik. 

'LITERATUZTA' 
Literatura baino 
ez da buruotan 
ta beti egonarren 
kaleratzekotan 
egiteko beldurra 
izan da askotan 
zer gozatu izango 
dugu uztail hontan 
hitza eta herria 
uztartu asmotan. 

Herri literatura 
herritarra denez 
ta egunerokoan 
darabilkigunez 
aintzakotazt hartuko 
dugu egun batez 
ta zu ere beraren 
osagai zarenez 
ekitaldietara 
animatu zaitez. 
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GAIA: Uztarria Kultur Koordinadoraren web guneko 'ezta

baidan' atalean euskarazko pren�sa hain gutxi irakurtze

aren inguruan sesioan dabiltza kide batzuk. Hona hemen 

gutun horietako sorta bat: 

'Berria' anitzagoa 

Ez omen da erraza ohiturak aldatzea, 

gehiago saiatu beharko da. 

Egunkari berriak, zabala beharko luke, 

lehen baino anitzagoa (lehen ere anitzene

takoa zen); ez Gara, EI Diario Vasco edo 

Deia bezala alderdikoia. 

Ohitura 

Gutxi irakurtzen da 

Azpeitian irakurtzeko ohitura handirik ez 

dago; eta euskaraz gutxiago irakurtzen da 

gazteleraz baino. 

Jende gehienak EI Diario Vasco ohitura

gatik erosten du eta irakurleen erdiak 

baino gehiagok hiru atalei bakarrik begira

tzen die egunkari osoan: Azpeitiko orriari, 

eskelei eta Realari eskaintzen zaion tarte 

zabalari. 

Altza porru 

Euskalkian 

Zergatik irakurtzen den hain gutxi euska

razko prentsa? Herri bakoitzeko euskal

kian ez dagoelako idatzita eta batueraz 

kosta egiten zaio irakurtzea jende askori. 

Eta zergatik irakurtzen den hainbeste 

DV? Telebistaren gida oso ona duelako 

eta Azpeitiko kartagatik. Euskarazko egun

kari bat jendeak irakurtzeko jarri telebista

ko programazio on bat, Azpeitiko orri on 

bat eta batez ere txutxumutxuen atal han

dia. Utzi denok horrelako intelektual eta 

artikulu sakon-zaleen irakurle itxura egite

ari. Gipuzkoan Hola aldizkaria Espainiako 

probintzietan baino askoz gehaigo saltzen 

baita, eta askogatik gainera. 

Flash 

Flashi erantzunez 

Flash-ek idatzi duen bezala, behintzat, ez 

dut uste gehiago irakurriko dugunik euska-

I IZARRAITZ. Foru Al

dundiak ingurune me

galitikoak babestea 

erabaki berri du. Beste 

leku eta ingurune batzuen arte

an lzarraitz mendikatea ere ba

bestuta geldituko da erabaki 

honen ondoren. 

1 HERRIAN ABIADAN. 
Batzuk herriaren erdi

erdian abiada bizian 

ibiltzen dira autoare

kin, zenbait bidegurutzetan-eta 

gelditu gabe pasatuz. Herri ba

rruan ardura gehiagoz gidatzea 

ez legoke gaizki. 

ALDE ZAHARRA. Alde 

zaharrean dauden mer
katari batzuk, Damaso 

Azkue auzora pasatze
ko asmotan omen dira. Lehen 

nahiko hilda badago alde zaha

rra eta dendak badoaz, zer ger

tatuko da gero? 

raz. Zein da zure herriko euskalkia, edo 

nire herrikoa? Batueraz irakurtzea kosta

tzen zaion jende guztiak erraztasuna al 

dauka, bada, gazteleraz irakurtzeko? Ez 

dut uste! 

Gehiago dela uste dut olatuarekin ibil

tzea, bakoitzak kontzienteki nahi dugun 

lekura igeri egitea baino. Edo horrelako 

zerbait! 

Itziar 

Lau ideia 

Bakoitzak bere aldetik ez duelako gehiegi 

jartzen alde batetik, eta bestaldetik, bada, 

euskara irakurketa mundu honetan, nola

bait esateko, berriegia delako. 

Uste dut, hala ere, euskaraz gero eta 

gehiago irakurtzen hasiko dela jendea, 

ikastetxeetan euskaraz idatzi eta irakur

tzen gure gazteak asko ikasten ari baiti

ra. 

Niretzako euskaraz ez da irakurtzen 

orain arte, ez delako ohiturarik egon. Ber

din gertatzen da gaur egun pelikulekin ere; 

zeinek ikusiko du bada Arkumeen 
Isiltasuna filma? Izena bera ere oso arra

roa egiten da eta. Jendearentzako artifizia

legia gertatzen da euskaraz zenbait gauza 

egitea. 

Van Halen 
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Leire Ostolaza 

ZORIONAK, 

MIKEL 

G ehienean txoko hau 

kritikarako erabili ba

dut ere, izenari arrazoia 

emanaz, akuilua onerako 

ere izan daiteke, aurrera 

bultzatzeko balio baitu. 

11 zenbakia bizkarrean 

duela gazte azpeitiar baten 

abileziaz gozatu dira gure 

begiak, eta Espainiako Li

ga bigarren postuan amai

turik, irabazteko bi puntu

ren faltan, garaia heldu de

la uste dut merituen zenba

keta egin eta bakoitzari da

gokiona emateko. Zelai 

erdiko lan ixila eta gogorra 

egin du Mikelek; baloiak 

aurrera dotoreziaz bidaliz, 

galdutakoei etsi gabe ja

rraituz, berreskuratuz; bu

ru a hotz, bihotza bero 

umiltasunaren bidetik beti, 

taldeko jokalari garrantzi

tsuenetako bat bihurtu da. 

Kanpoko izarren dizdirak 

itxutzen du futbola. Baina 

taldea talde izango bada 

zeresan handia dute Mikel, 

Xabi, Igor, Aitor eta hauen 

moduko bertako jokalari 

gazteek. Zer esanik ez ja

rraitzaileenganako gertu

tasunari dagokionez. Ez 

baita gauza bera izar ga

laktiko hauetako bat tele

bistaz ikustea jainkoa bai-

1 itzan, edo normaltasun 

osoz kalean gurutzatzea. 

Jendeak erantzun bikai

na eman du eta aspaldiko 

partez igande arratsaldeak 

zirraragarri gertatu dira, 

futbolaz eta ematen zaion 

garrantzi neurri kanpoko

az nazkaturik geundenon

tzat ere. Zorionak, beraz, 

Mikel, eta aupa Reala! 

Ba al duzu azokara joateko 
ohiturarik? Garrantzitsua 
al da produktuen jatorria? 

Soreasu 

ixildu egin 

digute 

Astean hirutan bere ateak ire
ki eta mila istorio eder, ez hain 
eder, eta nahiko txarrak ere 
pantailaratzen zizkigun are
toa, ilunpetan dago. Bere je
sarleku gorriak tolestuta dau
de; eta, itxura denez, halaxe 
jarraituko dute denboraldi ba
terako. (Mihi gaiztoak betirako 
itxi dutela ere hasi dira dagoe
neko esaka). 

Gutxi omen ginen bezeroak. 
Ez ginen asko, ez. Igande 
gaueko azken txandakoak 
behintzat, kuadrilatxoa: han
hemenka buru bat edo beste; 
haruntzaxeago, hiru edo lau
ko taldetxoa. Bezero finak. 

· Baldintzak ez zirela egokie
nak jende-andanak erakar
tzeko?, bale; Donostiako zine 
areto lustrosoak probatu eta 
gero tertzermundista zela?, 
enfin; Azkoitikoak irabazi egi
ten ziola puntu askorenga
tik? ... (derradan bidebatez, 
handika/dekoek , zinema ba
karrik ez, espektakulo ugari 
eta onak antolatu dizkigutela 
urtean zehar -segi horre
la!-. Baina azpeitiarron zine
ma aretoa izan da beti Sorea
su, -Zelaitxorekin ez dakigu 
zer gertatuko den-, eta hala 

jarrai dezan nahi dugu. Uda
lak kanpainak egin ditu, he
rrian bertan kontsumitu behar 
dela-eta, herria bizirik egongo 
bada azpeitiarrak Azpeitiari 
lagundu behar diola aldarrika
tuz. Ederra bidea! Urola trena
ren kasuan ere, han ere jende 
gutxi ibiltzen omen ginela-eta, 
pasa zuten hura ere historia
ra. Nora joan behar dugu? No
ra bidali nahi gaituzte kontsu
mitzera? Zer espero behar 

, dugu etorkizunean? Entzun 
behar duenak, entzun dezala! 
Soreasu antzokian bageni
tuen arazo txiki batzuk zine
mako pertsonaiek esaten zu
tena ongi aditzeko. Ez zen 
oso ongi entzuten, ez, baina 
orain ez da ezertxo ere entzu
ten. Soreasu ixilik dago. Sore
asu ixildu egin digute. 

Maite Garmendia 

Etxean jaso 

ditugun liburu 

potoloak 

Oraindik ez dira saninazioak iri
tsi, baina etxe guztietan jaso 
dugu halako liburu potolo bat. 
Aurten hirugarrena bada. Az
peitia berria izenarekin dator. 
Herrian azken 24 urteetan zer 
egin den azaltzen du, baina ez 

Arantxa Azpillaga 
(langilea) 

"Bai, badut ohitura 

azokara etortzeko. 

Ez dut ohiturarik berta
ko langileei produktuen 

,..,...,_ ..... jatorria galdetzeko. Ez 
diot hainbesteko garrantzia ema
ten produktuak nongoak diren jaki
teari; azokakoak badira, nahikoa". 

Eustaki Orbegozo 
Oubilatua) 

"Normalean astero etortzen 

naiz azokara. Nire iritziz Euskal 
Herriko produktuak.hobeagoak di-

al dugu hori kalean ikusten? 
Guk ez dugu eskatu gure zer
gak horretan gastatzeko. Ez al 
da gehiegikeria hainbeste diru 
horretan gastatzea? Informa
zioa beharrezkoa da herriaren
tzat, ados, baina ... Oraingoan, 
alkatez aldatzen delako, beste
an aurrekontuaren berri emate
ko ... Dirutza handiegia gasta
tzen da horrelakoetan. Diru hori 
beste zerbaitetan erabiltzeko 
ezin ote da gorde? 

Maialen 

Noiz arte horrela? 

Udalak etxebizitza arloan pro
iektu bat darama aurrera. Uda
lak sustatutako 75 etxebizitza 
ziren zozketatzekoak, teorian. 
Azpeitiar ugarik eman genuen 
izena zozketan parte hartzeko, 
500dik gorak hain zuzen. 

Ikusirik udalak etxebizitza ar
loan eraman duen politika, au
kera paregabea zirudien etxebi
zitza duin eta eskuragarri bat 
lortzeko. Ilusio eta itxaropen 
guztia jarri genuen proiektu ho
netan, beste hainbatek bezala. 
Inozoak gu! Hartu dugu astindu 
ederra! Batetik, gure ezustea, 
70 edo 75 izan beharrean soilik 
57 direla zozketatzekoak jakite
an. Norentzat ote dira falta dire� 
nak? (Enparan kalean, hasie
ran esan zen kopuruaren erdia 



ra, baina azokara gero eta euskal 
produktu gutxiago ekartzen da. Le
txuak eta azokan bertan saltzen di
tuzten produktuak nongoak diren 
jakitea garrantzitsua dela iruditzen 

zait" .  

Maria Jesus Etxeberria 
(etxeko andrea) 

" B a i ,  n o r m a l e a n  

a s t e ro e t o r t z e n  

n a iz azo k a ra .  Nor
malean beti postu ber

....i;__,_.. d inetan erosteko ohitu

ra dut, eta, nik erosten dudan pos
t uetan behintzat Euskal  herr i ko 
produktuak egoten dira salgai" .  

ran esan zen kopuruaren erdia 
ez da zozketatu ko). Bestet i k, 
udalak babestutako etxebizi
tzen prezioa salatu nahi genu
ke: Enparanen etxebizitza mer
keenak 27 milioi pezeta balio di
tu, eta besteek antzera. Ezin da 
azpeitiarren beharrizanekin ho
rrela jokatu ! 

Azpeit ia Lantzen SAren hel
buruetako bat azpeitiarroi etxe
b i z  i tza es k u ratzeko ord u an 

erraztasunak ematea da. Zer 
erraztasun? Nork irten du ira
bazten? Herritarrok? Zer egin
go da zozketat u ko ez d i ren 
etxeekin? Noiz arte horrela? 

Igor Aramendi, 

Joseba Galarraga eta 

Mikel Ruiz de Argandofia 

Etxeb iz itza 
esku b idea 
guzt iontzat 

Ekainak 1 9 , osteguna. Azpei
tian udalak sustatur ik etxebizi
tzen zozketa egi teko eguna. 
Baina iruzurra egi ten ari dira, 
i r uzu rra azpei tiarro i  eta hori 
esateko adibideak baditugu : 

• Udalak (PNV-EAren esku

t i k) proiektu zoragarri bat aur
kezten digu non herrian dauka
gun arazo larr i baten aurrean 
(etxebizitzarena) udalak susta-

UZTARRIAREN 
WEB ORRIKO 

INKESTA Ainhoa Alberdi 
(langilea) 

1 .  G A L D E RA:  Be
rria egunkariaren 
a l d e  59 . 0 00  e u ro 
b i l tz e ko  g a uza  
izango garela uste 
a l  duzu? 

"Lanet i k  j a i  d uda

nean bakarrik etor

tzen naiz orain azo

kara. Niretzako behin
tzat azokat i k  erositako 

• Bai: %60 
• Ez: %40 

produ ktuaren jatorr iak ez du ga
rrantziar ik, produktua ona dagoen 
bitartean jan egiten da". 

Karmen Eizmendi 
0ubilatua) 

"Azokara joaten naiz, baina 

ez ohitura daukadalako. Ez 
dago jakiterik nongo produktua den 

Kam io i a k  he rr i e rd it i k 

Gidatzeko nahiko aldrebesa da herria, batez ere erdigunea. 
Askotan Marcial Ucin enpresako keei begira egoten gara. Ez 
da hori ia herriaren erdian dugun. industrigune bakarra. Mada
lena aldeko hormigonera ere ez da gutxiagorako, eta harat
honat ibiltzen diren kamioiak ere ez. Madalenan eta Damaso 
Az-kuen eguneroko pasabidea dute harako kamioiek. 

tutako 7 0  bat etxebiz i tza aur
kezten dituen. Horiek zer dira, 
egin beharra dauden eta urte lu
zeetan egin ez diren etxebizitza 
sozial eta babes ofiz ialekoen 
ordezkoak? 

• Azpeitian hamar urte baino 
gehiago dira legez derrigorrez 
eg i n  behar z i ren babese ko 
etxebizitzarik  ez dela egin. Eta 
horrela izan da udala gestiona
tu duten PNV-EA ko ordezka
r iek  hala nah i i zan du telako ; 

A. Agirre 

etxebiz i tzaren kontura izuga
rrizko negozioa egiten dutenak 
babesten egon dira. 

• Ekainak 1 9an zozketatu zi
ren etxebizitzek 25 eta 30 milioi 
pezeta artean balio dute gehie
nek. Bai, pezetatan diogu, ondo 
ulertzeko denok. Zein herrita
rren beharretara egokitzen dira 
prezio horiek? 

• Etxebizitza hauen zozketan 
sartu ahal izateko baldintzetako 
bat 9. 0 1 5, 1 8  eu ro  eta 

hobea. Edozein lekutan gertatu l i
tekeelako lekar i baba ateratzea, 
eta hor iek ere salgai egon l i tezke 
azokan, bere jatorria edozein izan
da ere". 

Mikel Bastida 
(langilea) ! "Lanetik jai dauka

d a n e a n  b a k a r r i k  

etortzen naiz  azo

kara. Azokatik  erosten 
ditudan produktuen ja

torriari ez diot garrantzia handiegi
r i k  ematen , ez bai tzai t  garrantzi 
tsua iruditzen produktuak nongoak 
diren jakitea". 

45.075, 1 9  euro arteko irabaziak 
izatea da urtean. Errekurtso gu
txien duten pertsonek ezingo 
dute aukerar ik izan, eta urtean 
ia zortzi milioi irabazen dituenak 
ba i .  Nor i zuzenduak  daude 
etxebizitza horiek? 

• Etxebizitza horietatik  ez da
go batere alokairuan. Jak ina 
da, jende askok etxebizitza ba
tean sartzeko au kera bakarra 
alokairuan sartzea dela. Zerga

t ik ez dira jarri alokairuan hain
bat etxebizitza? 

• 57 etxebizitza daude zozke
tarako, eta 525 pertsonek eman 
dute izena. Esan nahi du eskae
ra handia dagoela, eta lagun 
gutxiri emango zaio irtenbidea. 
Zer egin behar dute besteek? 

Hauek eta beste hainbat adi
bidek garbi erakusten digute 
eg in  nahi d i t uzten partxea 
hauek ez dutela arazor i k  kon
pontzen. Denak berdin jarraitu 
dezan herrian egindako presio
ari ematen dioten irtenbide fal
tsua da. Guk,  Habea-tik, arazo
aren irtenbiderako proposame
nak egiten jarraitu ko dugu, eta 
hor iek aurrera ateratzeko lan 
egiten, eta iruzurra dagoenean 
iruzurra salatzem. Etxebizitza 
eskubidea da, eta ezin du mer
katuaren logikan jarraitu. Azpei
tian 1 80 graduko bira eman be
harra dago etxebizitzaren politi
kan. Denon indar eta kemenez 
lortuko dugu. 



MARRAZKIA 

Andoni Sa le 
• 
1 ma rrazk i l a r i a  

Uztarria herri a ld izkariareki n batera ja io zen Otsobeltz. Andon i 

Sa legi izan da sortza i lea , eta azkenean auto batek harrapatu d u  

" Pertsona iari ' ka ri rioa ' 

hartu d iot" 

U ztarria aldizkariarekin batera jaio 
zen Otsobeltz, Andoni Sa legi 
marrazkilariaren buruan jaio ere. 
Berrogeita bat hiletan fin izan du-

gu, baina auto batek harrapatu du. Kitto. 
Aita artistikoarekin egin dugu elkarrizketa. 
• Zer egiten duzu orain l Andoni? 
Arte Ederrak ikasi nituen Bilbon, eta azken 
urtean Atenasen, Grezian arit� nintzen.  
Handik bidaltzen nituen Otsobeltzen bine
tak, beste cybercafe horietako batetik. 

Aurten doktoradutza egiten hasi naiz. Al
tzarien alde sortzailea aztertu nahi dut. 
Herrian egurrak indar handia du; nik ere 
jaso dut heziketa horretatik zerbait, eta 
Arte Ederrak ere ikasi ditut. Orain biak, 
artea eta industria, uztartu nahiko nituzke. 
• Hitz egin dezagun Otsobeltzi buruz. 
Enkargua jaso nuen Uztarriatik, hilean 

10 � 

behin bineta bat egitekoa. Buruari bueltak 
eman ondoren, pertsonaia bat sortu eta hi
lero harekin aritzea erabaki nuen. 

Azpeitiko armarriak bi otso ditu. Beti pen
tsatu dut, domestikatutako edo nolabait zi
bilizatutako otso horiek kontraesankorrak 
direla. Nik, batetik, otsoaren betiko paper 
ez-egokitu hori berreskuratu nahi izan dut. 
Bestetik, beltza kolore berezia da. 
Otsoaren eta beltzaren konnotazio horiek 
erabili nahi izan ditut Azpeitia zirikatzeko. 
• Zirikatzea aipatu duzu. Hori al da bineta 
zuretzat? Nola ulertzen duzu? 
Bai. Binetak jendearen parte-hartzea bila
tzen du. Nik bineta batean gauzak adiera
zi nahi ditut, baina ez ikuspegi jakin eta 
landutako bat emanez. Dena ez dut egin
da eman nahi : ikuspegiak airean utzi nahi 
nituzke. Zerbait irekia dira binetak niretzat, 
eta halaxe egin nahi izan ditut. Batzutan ez 
nuen asmatuko, eta igoal batzutan bai. 

• Otsobeltz hil duzu. Zergatik? 
Auto batek harrapatu du. Kalea pasatzen 
hasi ... eta akabo. Ez zen egokitu. Bu
kaera tragiko bat eman nahi nion. 

Uste dut denak behar duela bukaera bat. 
Gainera , beste jende bat ere ikusi nahi dut 
herri a ldizkarian. Ez dut betikotu nahi. 
Anarkismoarekin ere badu zerikusia ho
nek, ez instituzionalizatzeak. 
• Egin dituzun bineta guztiak errepasatu 
ditut. Nik uste, Otsobeltzek zure kezkak, 
zure obsesioak islatzen dit'-'ela. Uste dut 
hauetako batzuk atzeman ditudala. Bat: 
ekologia. 
Bai. Niretzat lehenengo gauza da . Gu bizi 
gara etxe batean ,  arnasa ematen diguna,  
jaten ematen diguna .  Eta zaindu egin 
behar dugu, errespetatu.  Derrigorra dugu. 
• Eta ekologiaren barruan, bereziki, autoa 
erabiltzen duzu sarritan .  
Sinbolo indartsu bat delako. Autoa da pre-



sa , pertsonalitatea, inbertsioa . . .  Aauza 
asko esan nahi du. Noraeza bera ere bai. 
• Beste gai errekurrente bat: festak. 
Azpeitian festa asko ere badugu-eta . Fes
tak askotan itsutu egiten gaituzte, kezkak 
ahazteko erabiltzen ditugu. Baina kezkek 

hor irauten dute, ez dira joaten. Eta egu
nen batean lehertu egiten dira. Gauzak 
ospatu zalea naiz ni ere, baina ospakizun 
horiei erabilpen okerrik eman gabe. 
• Erlij ioa, fedea. 
Heziketaz kristaua naiz ni ere. Ni kristo ba-

ten laguna izan ni.nteke; baina ez 
Elizarena. Jesus bera izango zen anarkis
tetan lehenengoetakoa , eta Elizak esta
mentalizatu egin du. Ni ez noa erlijioaren 
esentziaren kontra, hustu egin ditugun sin
bolo guztien kontra baizik. 
• Politika . Hauteskundeak. 
Politikan aldaketa sakona behar dugu, 
bestela gaizki goaz. Hauteskundeetan 
pertsonei ematen diegu botoa . Nik ekin
tzen gaineko bozketak, erreferendumak, 
egokiago ikusten ditut, adibidez. 
• Neskak. Maitasuna. 
Maitasuna parodiatu nahi izan dut. Uste 
dut, ideia hau ere idealizatuta daukagula. 
Noski, niretzat ere oso inportantea da , de
nontzat bezala. Baina idealizazio horren 
kontra , justu kontrako hizkuntza erabiltzea 
gustatzen zait, hizkuntza brutoa , bastoa, 
zuzena. 
• Lana eta oporrak. 
Betiko kontraesana . Lana ondo bizitzeko 
egiten dugu, baina ondo bizitze hori opo
rretara mugatzen zaigu. 
• Eta seguruenez, beste kezkaren bat 
ahaztuko nuen. Ez? 
Ez dakit. Konturatuko zinen, Otsobeltz-en 
kezka edo obsesioak mundu guztiak ditue
nak direla, gutxi gorabehera. Ez besterik. 
• Beno, eta orain, Otsobeltz autoak harra
patu eta gero, zer? 
Badut pertsonaia horrekin zerbait egiteko 
gogoa . Kariiioa hartu diot. Estetikoki gus
tatzen zait, eraka rgarria egiten zait , 
ma rrazteko oso agradablea. Otsoaren 
konnotazio hori gustuko dut. Ez dakit zer 
irtengo den, baina neuk lantzen jarraituko 
dudala badakit. Egindako bineta guztiek 
lagundu didate niri gauzak zehazten. 
Batzuk hitzak eta letrak erabiltzen dituzte, 
baina niri txiki-txikitatik hobeto sartu zaizkit 
ma rrazkiak, komikiak-eta. Nik lantzen 
jarraituko dut, hori seguru. • 
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KOMUNIKABIDEA 

LAU HILABETEKO KRONI 
' Euskaldunon Egunkaria' itxi zuten eta 'Berria' sortu da . 
Lau h i labete pasatu d ira itxieratik sorrerara . Ez nolanah iko lau 
h i labete. Honatx garai horretako kron ika 

H emen zeozer pasatzen dek". Ho
rixe aipatzen zen otsailaren 1 9an 
Azpeitian. Izan ere,  herrian ez 
zen oso ohikoa ezezagun ba-

tzuen presentzia handia. Gasolindegi txi
kian , Orkatz inguruan , plazan . . .  zebil tzan 
ezezagun haiek. Eta Zaharretan ere bai. 
Hurrengo egunean aurkitu zuen jendeak 
esplikazioa: Martxelo Otamendi Egunkaria
ko zuzendariak hitzaldia zeukan otsailaren 
19 hartan Zaharretan, Baite Euskara Elkar
teak antolatuta, eta hura zaintzera etorriak 
ziren gurera ezezagun haiek. Gero atxilo
tzeko. Esan daiteke, beraz, nolabait Azpei
tian ere hasi zela operazio polizial eta juridi
ko hura. Lau hilabetera atera da euskaraz
ko egunkari nazional be rri estandarra 
-Berria-. Lau hilabete bizi izan dira. Lau 
hilabete historiko. Eta egoera bereziak eta 
pasadizoak, hortaz, batzuk bai. Baina, ba
tez ere , hasierakoak geratu dira iltzatuta 
hori bizi izan dutenen artean. 

Otsailaren 20ko goizeko seirak. Gau har
tan piztuta zegoen telefono mugikorrera 
deia Tolosaldeko batek. Martxeloren etxera 
sartu zela Guardia Zibi la .  Eta Egunkaria 
itxita zegoela. O rdubetera , Andoainen , 
AEKren egoitzan, dozena bat lagun zeuden 
bilduta. Zer egin? Nola hasi antolatzen? 
Nola hasi komunikatzen? Egoera beltza 
zen -hamar lagun atxilotuta eta Egunkaria 
itxita-, baina jendea ez zegoen nerbioak 
jota AEKren egoitzan, ez zego_en etsita. La
sai eseri, makinako kafesne triste bat hartu 
-zer ederki sartu zen, ordea . . .  -, eta au
rrera. "Goazen Tolosara. Bihar ere egunka
ria atera behar dugu, eta han badago zeoze 

ateratzeko baliabiderik: Tolosaldean Egu
nero egunkariarenak -Egunero-ren en
presako bazkidea zen Egunkaria-". Eta 
kanpaina hasteko leloa? Batek segituan: 
"Ba, kantukoa: Egunkaria aurrera". Prime
rakoa zen leloa. Izan ere,  bada garaia Eus
kal Herrian 'gora'-tik 'aurrera'-ra pasatzeko; 
'aurrera' ez baita estatikoa, eta hemen, mu
gitu beharra dago. Lehengoan, Berria-ren 
1 .  zenbakian l naki Uria, Egunkaria kontse�
lari ordezkariak kartzelatik idatzi bezala ,  
"aurrera eta batera". 

TENTSIOA. Tentsio eta emozio handiko 
uneak izan ziren Tolosako lehen egun har
takoak. Tolosaldean Egunero-ka lan taldea 
Galtzaundi eskualdeko aldizkariaren loka
lera joan zen. Hala, Tolosaldean Egune
ro-k Galtzaundi-ren izena hartu zuen, eta 
Egunkaria-k Egunero-rena. Hori, segituan 
egin zen. Baina eskualdeko batzuei azaldu 
beharra zegoen aldaketa hori; hau da, 
Tolosaldean Egunero-n -orain Tolosalde
ko Hitza izena du- azkeneko orrialdean 
zorion agurrak daude eta jendea egoitzara 
joaten da senideen-eta argazkiekin, baina 
egun hartan haiei esaten zitzaien Egu
nero-n ez zeudela Egunero-koak, baizik 
eta Egunkaria-koak, baina Egunero egite
ko, eta Egunero-koak Galtzaundi-n zeude
la, baina ez Egunero egiteko, baizik eta 
Galtzaundi. "Nola?" ,  jendeak. "Entzun du
zuen bezala". Ez zegoen beste esplikazio
rik. 

Ezta bromatarako girorik ere Egunero be
rriaren 1 . zenbakia egitean. Kazeta egiteko 
gogo handia zegoen, eta pizzak ugari. Eta 
Coca Colak. Eta zigarroak. Eta buila batzuk 
ere bai. Eta inprimategiarekin negoziazio-
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ak. Eta egoera zelebreak, ondorengo pasa
dizoak erakusten duen bezala. H au da,  
1 .  zenbakiaren staff-erako -arduradunen 
izenak joaten diren txokorako- Galtzaun
di-ren eta Tolosaldeko Egunero-ren ardura
dunen sinadurak-eta behar ziren, haien ize
nean baitzioan, eta hori egiteko, Egunero
koak deitu egin zion Galtzaundi-koari: "Hi , 
staff-a egin behar dugula". Laguna, kezka
tuta zeharo: "Estafatu? ! Hori ere bai? !". 

Hitz egiteko gogo handirik ez zegoen goi
zeko ordubatak aldera. lmaginatu egoera: 
ordurako lau langile besterik ez egoitzan, 
zen bakia inprimategira b idaltzen inter
netez, egoitzako -behe batean dago- ate 
ondotik autoren bat pasatzen ari zela en
tzun, arnasari eutsi eta . . .  "lasai, ez da geldi
tu". Guardia Zibila noiz etorriko beldurra ze
goen lokalean. 

MARTXELORI DEIA. Martxelok kartze
latik irten zuenean hari telefonoz elkarriz
keta egiteko beldurra ez zegoen, baina 
ezohiko egoera gertatu zen Tolosako erre
dakzioan. Asteartea zen, otsailaren 25a, 
gaueko bederatziak inguru. Deia Madri
lera, Egunero-k han zuen kazetariari, ea 
Martxelo harrapatuko al zuen kartzelatik 
irten bezain azkar, Tolosatik pare bat gal
dera egiteko, egunkariak bederatzi eta 
erdietarako Irunean behar zuela eta. Iritsi 
ziren bederatzi eta laurdenak eta Martxelo 
kartzelatik atera zen. Baita Egunero-ren 
kazetariak azkar harrapatu ere. "Hemen 
daukazue Martxelo. Aizak , Martxelo, 
Tolosatik hotsegiten ditek. Benga". Eta 
Tolosan telefonoaren ondoan dozena bat 
kazetari, baina inork ez nahi telefonoa har
tzerik! "Hartu baten batek!" ,  bota zuen 
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batek. Ezta hala 
ere. Bost segun

do luze izan ziren. 
Azkenean gaztee

netakoak hartu zuen. 
"Martxelo, bi galdera egingo 

ditiat".. . baina orduan Martxelo zen 
ezin zuena hitz egin , emozionatuta zego
en . "Bueno, aizue, Martxeloren adierazpe
nik gabe bidaliko dugu I runera, baina tes
tua moldatu behar duenak, moldatu". Eta 
hala joan zen 5. Egunero hura. Baina ez. 
ETB2n Teleberri-n, 21 : 35ean, Julio Ibarra 
aurkezleak esan baitzuen ETBko kazeta
riak ondoan zuela Martxelo eta elkarrizke
ta egingo ziola. "Ez ba, Martxelo. Adarrik 
ez !" ,  esaten zen Tolosako erredakzioan. 
Huskeria esanda ere sartu beharra zego
en Martxelok esandakoa, eta I runera deitu 
behar, beraz. "Aizue, atzera bota bidali 
duguna. Hor izango duzue berriro, hamar 

minutu barru". 
Gero, egundo
ko adierazpe
nak egin zi
tuen , eta me
rezi izan zuen 
aldaketak. 

Handik bi egunera azaldu zen Martxelo 
Tolosako erredakziora. Goizez. Eta langile 
gehienak falta. "Non daude?", hark, harritu
ta. "Andoainen ,  batzarrean. Goizero egiten 
ditek" .  Andoainera bidea n berak ekarri 
zuen gogora Azpeitikoa: "Guardia Zibilaren 
autoan Madrilera neramatela akordatu nin
duan Azpeitikoaz ,  Zaharretan atarian zeu
den beste bi haiez eta". Hari ere esan bai 
baitzitzaion orduan, otsailaren 19 hartan 
jende arraroa zebilela Azpeitian . "Gero, 
U rrakin gora, atzetik izan nitian bi auto". 

Berria-ren zuzendari izendatu dute orain 
hura, baina lau hilabete hauetan apenas 

Herrian 59.000 

eurotik %44 bildu 

da orain arte 

• Uztarria / Berria sortu da, baina ho

rrek ez du esan nahi dena eginda 

dagoenik. Guztira, bost milioi eu ro 

behar dira horrelako proiektu bate

kin segitzeko, eta kop u ru horreta

tik 59.000 eu ro Azpeitian bildu be-

har dira. Orain dela zazpi aste 

hasi zen akzio kanpaina 

eta herrian orain a rte 

26.000 eu ro bildu dira; 

alegia, %44. 

J endea azkeneko 

asteetan ari da akzio

d u n  egiten. Udala ri 

ere eskatu zaio lagun

tza : biztanleko eu ro 

bat.  Enp resata ra ere 

ari da joaten lagun bat. 

U rtea amaitu arte iraun

go du kanpainak. 

Herrian bada egu nka ri 

berria ren aldeko batzo r 

dea, eta ahal duena egiten 

ari da, batera eta bestera 

joz. " Ezin dugu denenga

na i ritsi ,  baina g u k  u ste 

nahikoa informazio zabal

du dugula", diote. 

Akzioak 50 eta 300 eu ro

koak dira, eta herrian lau 

p untu daude erosteko: 

U zta r ria, L u ba, S a rea 

eta U rbistondo. 

egin duen kazetari lana. Harremanetan ibili 
da , hitzaldiak ematen ,  elkarrizketak . .. 
Egunkaria-ka jende asko ere gauza berriak 
egiten egon da Berria sortu baino egun bat 
lehenago arte: kazetariak harpideak lor
tzen , giza baliabideetakoak herri batzorde
ak sortzen eta gidatzen . . .  Berria-ka erre
dakzioko buruetakoa batek, egunkari be
rriaren 1. zenbakia egiten ari zirenean zioe
na: "Egunkaria itxi zutenetik, D V  ez diat ez
ta irakurri ere egin". Bazen beste zereginik. 

Egunkaria itxi zuten garaian erdarazko 
komunikabide bateko langile batek esan 
zuen : "Hauek balak dira! " .  Arma bakar, hi
tza dutenak. • 



HERRI MAILAN 

Bigarren ludoteka ireki da herrian; 
oraingoan Sanjuandegi auzoan 
Ekainaren 1 Oetik aurrera, herriko hau r eta gaztetxoek jolasera
ko eta aisialdirako beste leku bat dute, Azpeitiko Udalak biga
rren ludoteka bat ireki baitu Jose Anton io  Agirre plazan ,  
Sanjuandegi auzoan . Lehen Aitonena 1 1 .a zegoen orain ludote
ka zabaldu  den tokian . Aitonena lokal berrira (Salbe auzunera) 
pasa zen ,  leku handiago batera, eta haren lekuan ludoteka 

· berria jarri da. 

Txus Congi l  
bhiWt40iii Drogen prebentziorako teknikaria 

"Azpeiti ko droga kontsumoa ez da 
beste herrietan ba ino hand iagoa" 
lon Hranburu / Txus Congil, Askagintzakoa, beste behin ere herrian izan dugu , 
honetan ere hitzaldi bat ematen. Uztarria hitzaldia baino lehen egon zen bera
rekin. 
• Ez da Azpeitira etortzen zaren lehen a ldia. Zer erlazio duzu Azpeitiarekin? 
Batez ere lkasberri ikastolara etorri naiz. Bost urtetan hango irakasleekin egon 
naiz drogen inguruko informazioa ematen. Kilometroak egin zirenean ere lagun
tzen ibili nintzen eta herriko Drogen Prebentzio Mahaira ere etorri nintzen. 
• Azpeitiko erreal itatea ezagutzeko aukerarik izan al duzu a ldi honetan? 
Bai, batez ere gurasoen kezkak ezagutu ditut, histerismorik gabeko kezka. Ikas
leen artean hiru maila desberdinduko nituzke: lehenengoan, drogekin harrema
nik ez duten ikasleak daude; bigarrengoan, drogekin esperimentatzen ari dire
nak; eta hirugarren mailan berriz, droga bizitzaren erdigune bihurtu dutenak. 
• Azpetian droga kontsumo handia al dago? 
Ez beste lekuetan baino gehiago. Baina Azpeitira kanpoko jende asko etortzen 
da, erdigunea delako, eta hori da kezkagarria. Izan ere, astebukaeratan konbul
tsiboki kontsumitzen da, neurririk gabe. Astean zehar egoera zeharo desberdi
na da. Kanabis eta tabakoaren kontsumoak gora egiten du. 

• Zein droga kontsumitzen dira gehien? 
Gazteek astean zehar tabakoa kon

tsumitzen dute gehien. Beste 
sektore batek kanabisa taba

koa bezala erretzen du. As
teburuetan, berriz, tabakoa 

eta kanabisaren kontsu
moa jaitsi egiten da, eta 

alkohola eta pi
lulak igo.• 

Uztailean udal 
batzordeburuak 
aukeratuko dira 
nerea Uranga / Ekainaren 14an egin zuten legegil
tzaldi berrirako udal agintariek kargu hartzea. 
Istiluak izan ziren plazan eta udaletxean ber
tan. Habeakoek eu rei zegozkien lau zinego
tziak aldarrikatu zituzten , eta udaletxeko udal 
batzako lau aulki ere atera zituzten kalera. 
Kontuak kontu , EAJ-EA koalizioko hamasei 
zinegotziek eta PSE-EEko zinegotziak kargu 
hartu zuten - PPkoa Francisco Javier Pineiro 
ez zen agertu kargu hartzera-. Alkate J ulian 
Eizmendi izendatu zen. 

Orain udaleko batzordeburuak aukeratzea 
falta da. Batzordeburuak aukeratzeko udal 
batza bat egin beharko da uztailaren 20a baino 
lehen , hala agintzen baitu legediak. Hala ere, 
dagoeneko batzordebu ru batzuk, halabeha
rrez, beren postuari dagokion lana betetzen 
hasiak dira. Esaterako Mikel lbarzabal, festeta
ko batzordebu rua, herriko Santiyo eta 
Saninazio jaiak gainean direla herritarrekin fes
ten inguruko batzarrak egiten hasi da. • 

Alkatea eta zinegotziak, kargu hartzearen ostean. 



Gizartekintzan 
harrera berria 
Lehen ,  uda l etxeko g izartek i n tza 
sa i lera b igarren atet ik  sartu behar 
ze n .  O ra i n  be r r i z ,  ate n a g u s i t i k 
igota, b igarren p isuan dago g izar
tek i n tza s a i l a  eta h a rrera l eh i oa .  
Beraz, uda l etxea n koka l ekua  a l 
datu za io  s a i l  hon i .  

Mikel Aranburu 

Antzerki topaketetarako aurkeztu 
diren kartelen erakusketa zabalik da 
Udaleko Ku ltu ra Batzordeak dagoeneko Euskad iko XXI .  Euskal 
Antzerki Topaketetako karte l leh iaketara aurkeztutako 21  karte
lek in erakusketa i reki du ,  Betharrandarretan ,  lehen sola iruan.  
Erakusketa uzta i la ren 1 2a a rte i rekita izango da.  Erakusketaren 
orduteg ia berriz, honakoa da: asteleheneti k ost ira lera 1 8 : 00-
etat i k  20 : 00eta ra , eta l a ru n bat eta igan detan 1 2 : 00etati k 
1 4 : 00etara . E rakusketan Ikus legoaren Saria erabakiko da.  

M i ke l  Aranburu futbolar ia Espa in iako Futbol Li
gan b igarren geld itu da , bere futbol ta ldeareki n ,  
Rea larek in . 

zuen zi u rren ik ,  ba ita azpeitiarrena ere, batere 
zalantzari k gabe. Azpeiti ko balkoi eta le iho asko 
beh i ntzat txu ri -urd i n  ko loreez apa i nduta izan 
d i ra .  

M i kel Aranburuk  2002-2003ko Espain iako L igan 
guzti ra 34 partidutan jokatu du ;  27 partidutan titu 
lar  a ritu da . Denera 2.481 m inututan jokatu du eta 
bi gol  sartu d itu . • 

Au rtengo denbora l d i an ,  M i ke lek  ere ,  beste 
ta ldekideek beza laxe, lan franko egin du  ta ldean ,  
emaitza pol itak lortuz. Rea lzaleen babesa jasoko 
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ERANTZUTEKO EPEA: Uztai laren 15a (asteartea) 

HELBIDEA: Uzta rria ,  Ju l ian  Elorza H i ribidea 4, l .a  ezkerra ; edo 227 posta kutxa (Azpeitia) 

AKATSA ADIERAZI ( idatziz edo bol igrafoz) : 

IZEN-ABIZENAK: 
TELEFONO ZENBAKIA: 
I RABAZLEARENTZAT SARIA: Gota in  dendako lurrin bat opari 
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V 

. . .  ETA SOLUZIYUE 
I 

IRABAZLIE: Maitane 
Eizagirre 

Maitane Eizagi rre izan da 41. garai
lea . Gemma kinki ladendak emanda
ko opa r i a  i rabaz i  d u . Argazk i a n ,  
Maitane Eizagi rre -esku inean- eta 

1 
Gemma kinkiladendako jabea ageri 

: d i ra . 
1 

1 
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SUTEEN EGUNA. Ekainaren 13a, osti ra la egun neketsua izan zen Azpeiti ko suh i ltza i leentzako. Goizean Go iko Kalen etxebizitza 
batek su hartu zuen. Arratsaldean ,  berriz, Arcelor ( lehen Marcia l  Ucin) enpresako bi transformadoretatik batek hartu zuen sua .  Ostira la eta 
13 . Ameriketako Estatu Batuetan kontu handiz ib i ltzeko eguna . . .  

Soreasu aretoak, 
Azpeitiko kulturgune 
bakarrenetakoak, 
ateak itxi ditu oraingoz 

Oihana Elduaien / Soreasu, herrian 
geratzen den zinema areto ba
karra, itxi egin dute. Udalak eta 
urteetan Soreasu emateaz ar
duratu den familiak akordio bat 
lortu arte i txi da. Azken aldian 
jende gutxiago joaten da zine
mara, eta Joxin Unanue Sorea-

AZKOITlA - AZPEITlA BHI 

suko arduradunak esan digu
nez , "egia esan behar bald in 
bada, ez du konpentsatzen". 

Orain h i ru urte Soreasu Uda
lak hartu bazuen ere, Aitor Go
rrotxategi Kulturako sai lburu 
ohiak adierazi duenez, "orain 
arte ez dugu bertako langilee-

- DBH 

- BATXJLERGOAK 

- H EZIKETA ZI KLOAK 

AZKOITIAN ALTAMIRA AUZOAN ETA AZPEITIAN PERDILLEGIN : 

• Erdi Mailako Heziketa Zikloak • MATRIKULAZIOA 
- Merkataritza 
- Arotzerien eta altzarien fabrikazio industriala 
- Mekanika 

e Goi Mailako Heziketa Zikloak 
- Administrazio eta finantzak 
- Zur eta altzari produkzioa 
- Mekanizazio bidezko produkzioa 
- Informatika sistemen admin istrazioa 

e Batxilergoak 

Ekainaren 30etik uztailaren 4ra 

(biak barne) 

EPEALDI BEREZIA 

Goi Mailako Heziketa Zikloak 

Uztailaren 24tik 28ra (biak barne) 

KALITATEA ZURE ZERBITZURA 
Alla111ir11 Auzoa 7Jg Pcnlillcgi. 3 
20720 AZKOITIA (Gi1rnzkoa) 20730 AZPEITIA (Gipu7.kon} 
Tel. : 9.JJ XS 21 74 Fnx:.:  9-B 85 28 67 Tel.: 9-13 15 37 70 Fax.: 943 8 1 6 6 20 
E - mail: :izkoitia@urola.org E - mail: azpcitia@urola.org 

/ ,. , ,...  5'11 Z(10I) 
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Soreasuko ateak itxita. Aulkiak hutsik eta tolestatuta. 

J Z A R R A I Z P E  
IIUKr\SKUNTZA ELKARTEA 

AZPEITIKO IKASTOLA 
KARMELO ETXEGARAI 

HAUR HEZKU
N
TZA-LEHEN HEZKUNTZA 

KALITATEZKO EUSKAL HEZKUNTZA 

Euskal Herria, 50 
Tel . :  943 8 1 2697 - Fax . :  943 1 50830 
E-mail :  keikastola@jet.es 

20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) 



SAN JOAN FESTAK. Udako herri eta auzoetako festa andana Urrestillako San Joan jaie
kin hasten da. Eta ekainean hotzik ez, baina sanjoan suaren garaia bada. Gero eta urriago dira suak 
gurean. Horra Urrestillan, usadioari jarraituz, errekan egiten duten sua. 

ti•1iftM!f1i@,,fitliA(lfi 

Fi lmeez gaindi ,  bi lgune 
• ANTZERKIA NAGUSI ZINE ARETOAN. Antzerkia zegoenean 
jende andana joaten zen Soreasura, Kutxidazu bidea lxabel ikus
tera, kasu·. Fi lme batzuek ere izugarrizko jendetza bildu zuten ; 
Joxin Unanue eraikineko arduraduna ez da oso ondo ere gogora
tzen, baina bat batean Titanik eta E. T etorri zaizkio burura. 
• BETIKO KOADRILA. Jende desberdina ibilt?en zen , baina bazen 
igandero-igandero hutsik eg i n  gabe joaten zen 1 50 bat laguneko 
koadrila f inkoa. 
• MILA ERABILPEN ETA BAT GEHIAG O. Egiteko dauden gauza
rik gehienak egin dira Soreasun : filmeak botatzetik hasi eta ekital
di politikoak eg iteraino. Bertan eg i n  di ra, hala nola, antzerkia, fil
mak, ekitaldi politikoak, bilera-batzar handiak, bertso saioak ... 
• AMETS UGARI. Aukera izanez gero, konponketa lanak eg in , eta 
kanpoaldean terraza: udan filmeak aire librean , kontzertuak ... 

k u t x a  
gizarte eki ntza 

domu/a 

k i n elkarlan ik eg i n  eta orai n 
akordioa lortu nahi dugu, barne 
gestio arazoak eta abar kon
pontzeko". 

Akordioaren aldekoa da Una
nue e re ,  eta egin  behar reko 
konponketak egin ,  "herriak me
rezi duen bezalako kultur gune 
bat osatzeko. Aukera handiak 
ematen ditu lokal honek ,  eta 
ezin ditugu alferrik galdu". Hala 
ere, zinema aretoa itxita egon
go da, gutxienez i raila arte. 

Bien bitartean , herrian , s ina
dura bi lketa bat abian jarri du zi
nemazale multzo batek. Sarea
su baldi ntza egokietan irekitze
ko eskatzen dute. • 

I I Trena segurua da, 

ba ina za indu egi n 

behar da mantenua,  

istripurik  ez 

gertatzeko" 

Juanjo Ola izo la 
(Tren Museoko zuzendaria) 

I I Bitxia da ,  ba ina 

arkara gara ian ,  u rrian 

edo lehentxeago, ahari 

jokoak ikusgarriagoak 

izaten d i ra "  

I mano l  Lazkano 
(bertsolaria) 

I I Pertsona lki ,  M i ke l 

Aranbu ru oso gustukoa 

dut, ba ina Rea leko 

joka lariak ez d itugu 

ukituko "  

Aitor Begi rista i n  
(Bartzelonako idazkari teknikoa) 

hn 17 



MANEX BER ISTAI N HARIARI TIRAKA 

AZPEITIA 

CllY 

E 
rdi kaletik barrena plaza aldera noa denborarik 
galdu gabe. Ez daukat ezer berezirik egiteko, 
baina ohiturak erritmo jarraitu hau oparitu dit. 

Goiza da, erosketa usaina darie eskaparate ixkinei 
eta dagoeneko beroak gogor astintzen ditu bazter 
guztiak. Musuzapiak maiz ateratzen dira patriketatik 
kopetako izerdia lehortzeko intentziotan, eta itzal gu
neak Azpeitiko etxebizitzen antzera eskuraezinak 
bihurtzen dira. Gauza da eguraldiak laguntzen duela, 
hondartzara joateko behintzat, baina jendea erruz da
bil kalean gora eta behera, Zelai Luzeko berdegune
an botata, iturri desberdinetan aurpegia freskatzen, 
bainuak hartzeko lekuak garaiz eskuratzen edo fres
kagarrien lagun izan ohi diren izotz blokeekin lepo 
atzeak igurtzitzen. Edozein trikimailu, egiten duen be
ro jasanezinari aurre egiteko. Kalean herritarren aur
pegiak nagusi dira momentuz, San ! nazioak igaro ar
tean behintzat, baina kanpotarrik ere antzematen da, 
eta ez gutxi, aurreko udako garai hauekin alderatuz 
gehiago; hobeto esanda, askoz gehiago; edo bene
tan hitz eginda, kontatzerik ere ez dago zenbat kan 
potar dabilen egunotan Azpeitian. 

I gerileku i rekia txiki gelditu da, ura ere berotuta 
omen dago, hainbeste jende uretan egon izanagatik, 
eta zer esanik ez: aspaldian ezin izan dugu ikusi ber
tako belarrak duen kolorea. Hau horrela izanik, nahiz 
eta Urola ibaiko urak edateko moduan ez egon, igeri
leku parean eta Loiolako sarreran hondartza artifizia
lak egin behar izan dituzte, jendearen bainu egarria 
asetzeko. Beraz hemendik aurrera Urola ibaiko arrain 
nahiz ahateek konpainia berezia izango dute euren 
uretan . Aipatu dutenez, bi hondartza hauek presaz
koak izan omen dirn, baina ez omen dute kalte handi
rik eragingo, ura bertako hondartzetara garbi iristea 
omen da inportanteena, eta hori kontrolatzen saiatu
ko omen dira; aitzitik, bertan zikintzen den ura itsaso
r_a doala-eta, ez dira hain kezkatuta agertu. 

Loiolari, hondartza bertako ibai ertz batean egin iza
nak ekarri dio aldaketarik .  Bertan eraikitako lau hote
lak guztiz beterik agertzen dira egun hauetan, eta jen
dearen etorria dela-eta bertako zelaiak kanpinez josi
ta daude. 

Berriro kalean jartzen dut arreta eta ez dira gutxi es
kuetan herriko mapa, Azpeitiko tabernetako ibilbide 
kulturaleko gida eta nola ez, igerileku ondoko hondar
tzan astean behin ospatzen den surf txapelketako in
formazio orriaz ibiltzen diren turistak. Bakoitzak ikusi
ko du zer bisitatu edo zertaz gozatzen duen, baina au
kerak eta eskaintzak ez zaizkio falta. Eskaintza haue
tako bat eta azken urtean izar bihurtu dena, aurreko 

H ILEKO 

GALDERA. Ba 

a l  dakizue 

uzta i laren 

18an zer 

au rkeztuko 

den? Bai ! 

' Literatuzta ' 

udan herritik Xoxotera estreinatu zuten teleaulki ho
rietako bat dugu; zoritxarrez diot, zeren orduan hain
bat mobilizazio eta protesta izan ondoren , gehien bat 
bertako jendeak erabiltzen baitu, eta azkeneko Xoxo
teko egunean itzelezko arrakasta izan omen zuen. 
Honek denak herriari aldaketa nabarmenak ekarri 
dizkio, bai diru aldetik, bai . . .  beno agian aldaketak 
hain onerako ez dira izan . Baina hori bai, azkenean 
autobidearen proiektua bertan behera utzi dute agin
tari gorenek. Orain Azpeititik ia inork ez du igaro behar 
izaten, bertan gelditzea erabakitzen dute eta honek 
sortu duen arazotxoari laster eman diote irtenbidea. 
Azkoitia, Beasain, Errezil edo Zestoa aldetik datozen 
bisitarientzat aparkalekuak egin dituzte euren sa
r reretan,  eta gainera doan. Ondoren ,  aparkaleku 
hauetatik uneoro autobusak jarri dituzte. la, ia Kilo
metrotan bezala. 
Azken finean, Azpeitia beti izan da kanpotarrentzat 

itsasorik gabeko kostako herri bat, eta hondartzak itxi 
dituzten horrekin orain Azpeitia itsasorik gabeko kos
tako herri bisitatu bat bihurtu da; edo hobeto esanda, 
bihurtzeko arriskuan egon daiteke. Eta hau gutxi ba
litz herri sarreretan honako kartelak jartzeko asmoa 
omen da. "Tenporek esana, Bero handia eta hondar
tzak itxita, beraz . . . . .  " .  
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d iaren  az ken  e k i taldia 
izan zen herrian ekaina
ren 21  ean ,  artisau azoka. 
Koordinadorako Zaharra 

B e r r i  E l kar teak h a rtu 
zuen bere gain azokaren 
antolaketa. Bero izuga
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ELKARRIZKETA 

Na ore Aranburu 

Donostian bizi da azpeitia r  hau ,  

eta ezaguna da Euska l  Herri osoan .  

Antzerkian hasi zen ,  eta te lebista ra 

jauzia eman zuen gero . Aktoreen 

munduko lan geh ienak ezagutu d itu 

" Norberak 
egin behar 

d itu 
gauzak, 

za in  egon 
gabe" 

20� 
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D
onostian  egin gen u e n  hitzordua 
N agore Ara nbu ru rekin , Sag ue
sen .  Taberna batean genuen zita , 
baina  egu raldi a pa rta ri uko egin 

ezinik hondartzan fuel a rtean eguzkia har
tzen  a ri zen jendeari begira egin genuen el
karrizketa , petril gainean. Lo-kuluxka ordua 
zen ,  eta bazen nahiko lan eguzkiaren inda
rrari begi irekiekin erantzuten. 
• Jokulari sariek jokorik ematen al dute? 
Ez du ezer berezirik ekartzen. Egun batean 
saria jasotzen duzu , eta gero etxean jartzen 
duzu , hortxe, liburuen  ondoan . Ez du beste
rik . Urtebetetze egu na  dela dirudi, baina 
handikiro ospatuta . Jende pila bat etortzen 
zaizu zoriontzera , bi muxu ematera . . .  hori 
ederra da , polita. Guk jendeari gustatzeko 
egiten dugu lart ,  eta jende horrek horrela
ko sari bat e m ate n diz u n e a n  gustatu 
egin zaiolako da . Hori oso polita da . 
• Bigarrena duzu dagoeneko . . .  
Bai. Jokulari sariek polita dutena akto
reek beraiek ematen dutela da. Zu re

kin lanean dabilen jendeak saria ema
tea ,  ondo dago. H aiek dakite ondoen 
zenbat kostatzen den gauzak egitea eta 

lanak eskatzen duen  ahalegina . Kritiko 
gogorrenak e re haiek dira , bai baitakite 

nola egin beha r  den lana. Beste aktoreek 
saria ematea oso polita da. 
• Herritik ezezagun bezala joan z inen,  eta 
orain ezagutzen ez zaituenik ez da.  
Izenagatik ezaguna naiz, baina gauza zele
bre bat gertatu zitzaigu n nire a n aia ri eta 
bioi. Lehen ,  Azpeitian bizi nintzenean, "han ,  
Nagoreren anaia" ,  esaten zioten nire anaia
ri, eta orain , berriz , ni naiz ha ren a rreba; 
"han ,  lonen arreba", esaten didate. Nire ize
na ezagutzen dute , baina hortik aurrera ... 
• Derrigorra al da Azpeititik i rtetea antzer
kian aurrera egiteko? 
Egiten den lekura joan behar  da , eta hiribu
ruetan egiten da antzerkia. Ni ikastaro bat 
egite ra etorri nintzen ;  Euskal Herrian  oso 
gutxi daude, eta Donostira etorri behar izan 
nuen . Madrilen-eta asko daude, ba i na  he
men,  he rrietan apenas dagoen . Azpeitian 

. . 
. . . . ' � .., ' � � . . . : 

a ntze rki a m ate u rra egiteko a ukera iza n 
nuen ,  eta egin nuen .  Gero, pauso txiki bat 
a u rrera ematea e rabaki n u enean  mugitu 
be h a rra iza n n u en .  Mugitze n ez bazara 
ezin dituzu gauza berriak f rogatu edo jen
deak lana nola egiten duen ikusi. 
• Lehen pausoak Antxieta ta ldean eman ze
n ituen eta hura ere desegin egin da. 
Bai, eta pena da . Pena ematen dit, kultu r el
karte bat desegiten denean bezala. Elkarte 
horiek izugarrizko aukera ematen dute egi
ten den lana jendeak ezagutzeko, eta edo
zeinek antzerkia edo dena delakoa froga
tzeko. Publikoa , egiten dena  ezagutzera 
ematea eta jendeak ondo pasatzea falta 
zaio antze rkia ri ,  eta horreta rako asko la
gu ntze n dute talde amateu rrek. Ez duzu 
maila bat eman behar, eta hori guzti a oso 
aberasgarria da edozein herritako kultu ra
rentzako. 
• Azpeitian lehen zai ltasunak baziren, An
txietaren desagerpenarekin ez al da orain
d ik eta nekezago izango? 
Talde amateurretan beti egon behar du de
na au rrera eraman behar duen jendea. Jen
de horrek lan asko eta ahalegin handia egi n 
behar  izaten du. Gainera , askotan ez dute 
ezer jasotzen esfortzu horren truke , ez diru
rik, ezta esker onik ere .  Antzerki amateurre
ko jendeak denbora libre.ka gauza bat be
zala izaten du antzerkia normalean ,  eta ho
rrek zera esan nahi  du : apa rteko lana ere 
egin behar  dutela egu neroko ogia etxera
tzeko. Beste ardura pilo bat izaten dituzte. 
Afiz io handia duten taldeek denbora asko 
ira uten dute , baina hortik a u rrera j endea 
nekatu egiten da, eta erreleboa behar  da . 
Erreleborik ez dagoenean, ezin zaio lan pila 
hori egin duen  j e ndea ri ge hiago eskatu , 
nahikoa egin dute. Hala ere, nik uste dut tal
de horiek natu ralki sortzen direla. Antxietak 
utzi egin du, baina Azpeitian gauzak frogatu 
nahi dituen jenderik baldin badago, bai an
tzerkia ,  bai literatura . . .  sortuko da besteren 
bat ere. Gainera ,  hor dago Lakriku n taldea 
ere. 
•Antzoki moduan zine areto bat dugu. 
Azpeitian eta beste herri pila batean antzo
kiak behar  dira . Orain izuga rrizko pausoak 

eman di ra , eta frontoietan-eta gu
txi egiten  da ... ba ina  a n 

tzerki bat ikusteko antzo- ►► 

>N.n 21 



ELKARRIZKETA 

►► ki bat behar da. Jendeari ezin zaio inoiz kul
parik bota. Ezin da esan publ ikoa "ez da 
etortzen ! " ,  edo 'publikoari ez zaio gusta
tzen'. Jendea gustura egoteko azpiegitu
rak behar dira, eta hori martxan jartzeko an
tzoki bat behar da. Baina ez antzerkia egite
ko soilik, beste mila gauza egiteko ere bai: 
poesia emanaldiak . . .  Eta gero, jendeari joa
teko aukerak eman behar zaizkio. 
• Leku guztietatik ihesi zabi ltza : Azpeitit ik 

Donostiara, handik Hendaiara joateko as

moa duzu .. . Ez zara ba famaren ihesi ib i l i

ko? 

Bai zera! Azpeititik hona lan bila etorri nin
tzen, eta Hendaiara etxe bila noa. Famare
kin zerikusi gutxi . . .  
• Famak ez d izu buruko min handir ik sor

tzen, beraz. 

Ezagutu egiten naute , batik bat telebistan 
agertzen hasi nintzenetik. Lehen ez nin
duen inork ezagutzen, lehen Nagore nin
tzen. Beno, eta orain ere bai! Baina telebis
tan agertzen hasi nintzenetik gehiago eza
gutzen naute. Izan ere, telebistan nahi ez 
duenak ere ikusi egiten du zure aurpegia 
zapping une batean edo bestean. Gehiago 
ezagutzen naute, baina ez dut inoiz arazo
rik izan fama kontu horrekin. 1 noiz ez zait 
gertatu taberna batera sartu eta "han, Na
gore!"  edo antzekorik. Inoiz ez . . .  ez dakit 
jartzen dudan aurpegiatik edo zergatik den, 
baina inoiz ez zait horrelakorik gertatu. 
• Modu askotako lanak eg in  d ituzu (hau

rrentzat, he lduentzat, te leb istan ,  antzer

kian ,  aktore lanak ,  g idoi  lanak ,  moldake

tak ... ). Zer gustatzen zaizu gehien? 

Uff! Ez dakit. . .  Orain egiten ari naizena asko 
gustatzen zait . N iri beti gustatu izan zait 
idaztea, eta hori beti afizio bezala izan dut. 
Antzeztea ere asko gustatzen zait. Lanaren 
arabera da! Antzeztea gustatzen zait, eta 
zer antzezten dudan, gusturago egiten dut, 
edo nekezago. Idazten dudanean ere en
karguz egiten dut asko, eta lan polita bada 
edo zeuk nahi duzuna egiten baduzu oso 
gustura egiten da, baina bestela . . .  Lanaren 
arabera da. Niri gehien gustatzen zaidana 
gauza berriak frogatzea da, eta badut hori 
egiteko aukera. Ez da erraza gehien zer 
gustatzen zaidan esatea. 
• Eta gutxien? 

Gustatzen ez zaidan zerbait egin behar du
danean pasatzen dut okerren. Edo kontro
latzen ez dudan zerbait egin behar dudane
an. Egiten ari naizena hobeto egin daiteke
la badakidanean. 
•Adibidez? 

Niri telebistan gertatzen zait hori, Sorginen 
Laratza-n. Batzuetan jakiten dut egiten ari 
naizena ez naizela ondo egiten ari. Baliteke 
jendearentzat ederki egotea, baina zuk ba
dakizu hobeto egin zenezakeela, ahots ba
tek ez dizulako irteten, edo egiten ari zare-

I I Gauzak egiten d i ren leku ra 

joan behar da zerba it egiteko, 

eta Euska l  Herrian h i ri bu ruetan 

ba ino ez d i ra egiten gauzak" 

I I Jendeak antzerkia edo 

antzekoak egiteko gogoa ba ld i n  

badauka ,  sortuko d i ra Antxietaren 

antzeko ta ldeak ere" 

I I Euska l  herrian  derrigorra da 

antzerki eskola bat, jendeak 

gutxienez nah i  duena i kasteko 

aukera izan dezan" 

na beste modu batera hobeto egin dezake
zula badakizunean . . .  , baina ez daukazu 
denborarik, eta, gainera, horrelaxe plantea
tuta dago; beraz, horrelaxe egin behar du
zu. 
• Zertan ari zara orain? 

Alde batetik te lebistan ari naiz , Sorginen 
Laratza-n. Horretaz gain, talde batek en
kargatutako antzerki bat egiten ari naiz bes
te bi lagunekin batera. 
• Eta zer moduz doa? 

Ondo. Telebista enpresa handi bat bezala 
da. Antzerkian lana egitea etxeko negozio 
batean lana egitea bezala da, aitaren taber
nan lana egitea bezala; gehiago haserre
tzen zara, baina lanaren parte handiago 
izaten duzu. Telebista, berriz , enpresa han
di bat denez , joaten zara, eta gauza bat 
egin behar duzu, lan hori egiten duzu, han
dik atera eta kitto! Inguruan gustuko jendea 
bilatzen baduzu, zoragarri. Eta niri hori ger
tatu zait telebistan; lagun handiak egin di
tut ,  entseguetako jendearekin-eta oso ha
rreman ona dut. 
• Antzerki  esko lak  e re eman  izan d ituzu .  

Nork  i kas i  d u  geh i ago :  i kas l eek  edo  zuk  

zeuk? 

Ikasleek entzuten badute . . .  N ik asko ikasi 
dut. Lehenego ikasi nuena eskolak ematea 
izan zen. Nik ez dut magisteritza ikasi, eta 
antzerkiko teknika ere ez dut inoiz ikasi. Nik 
zapatari zaharrek bezala ikasi dut: egin eta 
egin. Zurriolan eman nituen eskolak ,  ume 
askorekin. Zoragarria izan zen. Zuk esaten 
dituzun gauzak balio dutela ikustea . . .  Balio 
duen teknika bat jendeari nola erakutsi ez 
dakizunean , ez zara ohartzen ondo edo 
gaizki ari zaren, baina balio duela ikusten 
duzunean mundiala da. 
• Nondik sortu zitza izun antzerkirako zale

tasuna? 

Azpeitiko Antxieta taldeari esker. Gure aita 
talde horretan ibiltzen zen, eta txiki-txikitatik 
hara joaten nintzen, jolas bat bezala. I l un
tzeetan aitaren entseguetara joaten nin
tzen etxean egon beharrean. Bederatzi urte 
inguru nituenetik Antxieta inguruan ibili nin
tzen. Niretzat denbora-pasa zen. Hara joan 
eta zer eta nola egiten zuten ikusi eta . . .  Ge
ro muturra sartzen joan nintzen pixkanaka
pixkanaka, eta gustatu ! 
•Aktore jaio ala egin? 

Nik uste dut gauza denak bezala ikasi egi
ten dela. Jaio edozein gauza egin gaitezke, 
baina gero inguruak, ikusten duzunak, egi
ten duzunak . . .  horrek zeresan handia du.  
Dena, egin egiten da, nire ustez. 
•Antzerkian hasteko adin ik ba al da? 

Batere ez. Bai zera! Hori bizitzan bezala da. 
Antzerki profesionalean beti egongo dira 
paperak ume batentzat edo amona baten
tzat. Gogoa eta indarra izanez gero, aurre
ra! Eta amateurra egiteko zer esanik ez! 



• Badirudi antzerki profesionala egitea mi
raria dela, eta zer esanik ez euskaraz egin 
nahi baduzu . . .  
Hemen zaila da  eskolarik ez  dagoelako, eta 
hau txikia delako. Hemen ezin gara bost mi
la aktore izan. Ez dago denentzako lanik, 
ezta publikorik ere. Baina helbu rua antzer
kia, telebista edo dena delakoa egitea bal
din bada , ikasi egin beha r  da . Baina ezin
beste koa da ge ro ba koitza bere ga uza k 
egiten hastea . Taldeetatik hots egitea oso 
arraroa da, ez baitago leku handirik. Gogoa 
izanez gero, antzerki taldeak sortu egin be-

har  dira, eta gauzak egin, denok dugu zer
bait besteei erakusteko. 
•Zer moduz ikusten duzu euskal antzerkia? 
Ni hasi nintzenean et� orain, nahiko antze
ra dagoela iruditzen zait. Gauzak egiten di
ra, eta kanpora ateraz gero ere gustatu egi
ten da normalean, batzuk gehiago eta bes
teak gutxiago, baina gustatu gustatzen da. 
Hemen teilatutik hasten gara , ordea, etxea 
egiten, eta emaitzak ikusi nahi ditugu . Egi
ten den obra kopu rua ren eta publikoaren 
arabera baloratzen da euskal antzerkia. Ni
retzako, beheko lana falta da, eskolatan an-

• Antzokia edo telebistako 
platoa? Antzokia . 
• Aktore bat? Ramon Ba
rea. 
• Antzez lan bat? Ezinez
koa zait bakar bat au kera-
tzea . 
• Antzoki bat? Marina. Do
nostiakoa. 
• Txaloak norentzako? Be
rria egunkariarentzako. 
• Tomateak? Ez dakit ba ... 
• Azpeitiar bat? Gure ama
ma . 
• Liburu bat? Seda,. 
• antu bat? Uf! Asko, ezin 
dut bakar bat aukeratu. 
• B izitzeko leku bat? Hen
daia ez dut progatu; orain
goz, Donostia .  
• Amets bat?  Nagoen le
kuan jarraitzea. 
• Damu bat? Oraindik 
dat,Jkat potolorik. 
• Edari bat? Garagardoa. 
• Janari bat? Gazta dara-

tzerkia ematea ,  talde amateurrak egotea .. . 
Hor sortzen da giroa eta hor sortzen da pu
blikoa. Gauza guztiak jendeari interesatzen 
zaizkion bitartean bizitzen dira , eta interes 
hori piztu egin behar da. 
• Antzerki eskola bat ezinbestekoa da, be
raz. 
Beharrezkoa ez, de rrigorra . J endeak an
tzezten ikasi egin nahi badu aukera izan be
har du. Euskal Herrian ez beste toki denen
tan dago, okerrago edo hobeto, baina ba
dago. Euskal Herrian, berriz, bat bera ere 
ez. • 
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IPUINA � 

'Ta6ernetako 
uretan 

a ktorearen bigarren oina rria : isi l ik egon eta 

begiratzea, bizitzaren taupada daramaten 

gauza horiek  jasotzea, bereganatzea , gero 

bere erara eman eta agertuko dituenak. Az.

pe1t1an garai tiartan Kultur e kimen ugari egi

ten ziren, eta Kontxuk, gaztea a rtean ,  zain jarraitzen 

Lu""· L" ' "" haie k hots egin a rte zain egon behar 

zenuen, 1-'eatlonda a besbatzan kantatuta koa 

naiz, G ipuzkoa· ma ilan asko ibili ginen . 

Ba ina za in egoten zen ume hura hazten 

zihoa n, eta gero eta maiteago zituen 

antzerkiaren tri kimai lu guztia k. Kontua zer

h::iit P.gitea zen, entretenitzea, bizitzari piz

garria aurkitzea. Eta publi koaren aurreko 

a ktuazioen zain geratu gabe, antzerkia lagunar-

teko jo las algaragi le bila katu zen . Eszenarioak ez dit 

beldurrik eman inoiz. Ateratzerakoan izan ohi den 

tentsio hori txikitatik bizi izan dut n i k, niretzat ez da 

gauza arraroa eszenariora irtetzea. Neguan ,  etxea n, 

eskaileretan egiten genuen antzerkia , kantatu egiten 

�enuen , dantza , disfrazatu egiten ginen . Koadrilan 

ere beti esaten zidaten, hi haizan, imitatu zan Don 

KEPA 
Lorentzo , edo Na rtxixa katekistie ,  bale, eg ingoiat  ba, 

eta denak barrez edukitzen nituen. Gero zezen korn

da antolatzen zuten, nesKaK maneia bezala Joaten 

ziren, muti la k torero moduan, eta beste batzuk 

zezenarena eg inez . 

Ha la ere, bada Kontxuren pasadizo bat e l ka rrizketa 

batean irakurri diodana.  Kaleko espaloietan aurkitzen 

zituen pa per guztia k jaso eta irakurtzeko o hitu ra  Leu

ka n. Han aritzen zen marea registrada, ingredientes 

eta horre l akoak letzen. Igande goiz batean amak ogi 

bila bida l i  du. Ka lean zihoa la hor aurkitzen du kara

mela paper  bat lurrean .  Hasi da hura irakurtzen, eta , 

bukatu duenean, despistatuta, kara me la pa pera bola 

beharrean d i rua beta lurrera . Hor itzuli da etxera, ez 

ogi eta ez diru, ka ramela paper z imurra besterik ez 

duela eskuetan. Etxekoek ez zioten ezer sinesten, 

nola bada? Ez dakit antzerkiaz baliatu zen une hart"" 

bere ama lasaitzeko, ba ina zerbait beharku Lu""· 

Horra aktorearen hiruga rren 0 1narna : bere begien 

aurrean daukan munduare kin ez konformatLea, egu 

neroko bizitzak agertzen dion egoera nolabait edertu 

eta aberastu nahi izana , aurkitzen d ituen edota esku 

ra uzten d iz kioten tresna k erabi l iz. Konrxure . 

Hagunarteko jolas a lga ra g i le bi la katu Ler i  

Eszenarioak  ez d it be ldurri k e man  ino iL .  

Ateratzerakoan izan oh i  den tentsio hor i  txikitatik bizi 

izan dut n il<, ni retzat ez da gauza arraroa eszenario

ra irtetzea. Neguan,  etxean ,  eska i leretan egit,:,r 1 

genuen antzerkia, kantatu egiten genuen, dantza, 

disfrazatu egiten ginen. Koadrilan e re beti esaten 

zidaten, hi haizan, 1m1tatu zan Uon Lorentzo, edo 

Nartxixa katekistie ,  bale, egingoiat ba, eta denak 

barrez edukitzen n i tuen .  Gero zezen Kornda antola 
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LITERATURAREN UZTA 

Uzta i la ren bukaeran agita ratuko du  Uztarriak ' Literatuzta ' 

l i bu ruxkaren lehendabizi ko zenbakia ,  azpeitia rren idatzieki n 

iittttt@M 

A 
zpeitian l iteratura eus

. karaz idazten da. Ezin 
bestelakorik esan. 30 
lan inguru bilduko ditu 

Literatuzta l iburuxkaren lehe
nengo zenbakiak. Ipuinak, poe
sia, bidaia-kronikak, bertsoak .. . 
Denak bertako jendeak euska
raz idatziak. 

Herriko gazte batzuen ekime
nari erantzunez ( Igor Astigarra
ga, Ai tor Bengoetxea, Manex· 
Beristain, Kepa Urbieta, Aran
txa Aldalur eta beste zenbait), 
Uztarriak uztailaren bukaerako 
alearekin batera zabalduko du 
Literatuzta l iburuxka. 36 orrial
de inguru izango ditu, testu uga
ri eta zenbait ilustrazio, eta ho
geiren bat egile. Hurrengoetan 
beste egile batzuengana ai le
gatzea da helburua, eta dagoe-

neko horretarako bidean ari dira 
Literatuzta-ren bultzatzai leak. 

Literatuzta-ren helburu nagu
sia, herrian sortzen den euska
razko l i teratur uztaren leihoa 
izatea da. L iteratura genero ez
berdinei eta idaztera animatzen 
di renei lekua egin nah i za ie. 
"Era berean, herrian irakurtza
letasuna bultzatzeko ek imen 
ezin hobea ir itzi diogu proiektu 
honi", diote bultzatzaileek. 

Samatzen da azken boladan 
l i teraturaren ekarr ia gure he
rrian. Idazle ezagunak ez ezik 
(Ai tor Arana, Pako Ar ist i ,  Fer
nando Mori llo, Jose Luis Ota
mendi . . .  ), beste ez hain ezagun 
batzuk ere ari dira idazten eta 
idazten dutena kanpora atera
tzen. Hor dago, esaterako, he
rriko hiru gaztek duela urtebete 
egin zuten Diapoesia emanal
dia, Uztarriak iaz antolatutako 

Ezaugarriak 

• EKO IZPENA. Urtean b i  
zenbaki eta sei hilabeteko 
tartearekin. 
• ORRIALDEAK. Zenbaki 
bakoitzak 32-36 orrialde. 
• DISEINUA. Kolore bate
koa izango da, eta lanak 
ilustrazioekin hornituko di
ra. I rakurterraza, erakar
garria eta apaina. 
• EREMU GEOGRAFIKOA. 
Azpeitira mugatuko da. 
• ALE BAKOITZEAN. Ipui
nak, bertsoak, olerkiak, bi
daia-narrazioak . . .  
• BANAKETA SISTEMA. 
Uztarriako bazkideek doan 
jasoko dute, eta besteen
tzat l iburudenda eta k ios
koetan salgai izango da. 

Kulturald ian estre i natu eta 
hainbat herritara zabaldu dena; 
edo aurten Kulturaldian eskaini 
den Menu erotikoa emanaldia. 

Eta bide horretan kokatu be
har da Literatuzta ere. " Idazten 
dutena kanpora ateratzeko 
zailtasunak izaten ditu jendeak. 
Herri tarrei horretarako aukera 
eman nahi diogu". Eta bide ho
rretan kokatu behar da uztai la
ren 1 8an egingo den emanaldia 
ere :  Enparan Dorretxearen 
atzealdean, zelaian, Literatuzta 
aurkeztuko da, errezitaldi-ema
naldi batean, 22 : 00ak aldera. 

Azpeit ian l i teratura euskaraz 
i d a z te n d a ,· b a i , et a h o r re n 
leh ioa izan nahi du Literatuz
ta-k. Beraz, irakurle: poesia, na
rratiba edo dena delakoa idatzi 
baduzu, eta zure uzta kanpora 
atera, hortxe duzu Literatuzta : 
l i teratuzta@uztarria.com. • 



MUSIKA 

AMERIKARA NOA . . .  

Legen Be ltza herri ko ta ldeak lau d iskotarako kontratua s inatu du  

AEBetako d isketxe bateki n ;  lehen d iskoa uzta i lean aterako da 

U 
rrestillako musika lokaletan sor
tutako taldea da Legen Beltza; 
gaur egun Zubi Zaharren du en
tseguetarako lokala. Eta han 

baieztatu diote Uztarriari albistea: Amerike
tako Estatu Batuetako (EAB) disketxe bate
kin lau disko g rabatzeko kontratua sinatu 
dute. Lau dira Legen Beltzan : Xanti Rodri
gez (baxua eta ahotsa), Edorta Azkune (ba
teria, Ekaitz Garmendia (gitarra) eta Jose
ba Azkue (gitarra) -argazkian, laurak, hu
rrenez hurren, ezkerretik hasita-. 

Mingainean galdera: Nolatan heltzen da 
Zubi Zaharren entseatzen duen talde bat, 
Euskal Herriko gaztetxe eta plazetan jotzen 
duena, AE Betako disketxe batekin harre
manetan jarri eta kontratu bat sinatzera? 

Erantzuna ere bat batekoa. "Euskal Herri
ko disketxeen babesik ez dugulako izan . 
Kan poko disketxeetara zuzendu aurretik 

hemengo disketxe
etara jo genuen eta 
babesik ez dugu 
izan . Orduan ,  40-
50 bat maketa gra
batu, pare bat kan
turekin, eta kanpo
ko disketxeetara bi-

• EGI LEA: Legen Be ltza • ARGITALE

TXEA: Crash Music • IZENBURUA: ' lnsa
nity' . ESTILOA: Trash . ALE KOPURUA: 

1 0.000 • ARGITALPEN EGUNA: Uztaila
ren 22a • DISKOAREN AURRERAPENA: 

gaitu. Jakiteak dis
koa mundu osora 
zabalduko dela 
m otibatu eg iten 
gaitu". Legen Bel
tza taldearen kon
tratuak sona han-

• www.legenbeltza.com. 

dali genuen. Askok erantzun ziguten eta 
AEBetako Crash Music disketxeak lau dis
ko grabatzeko eskaintza egin zigun" .  

INGELESEZ. Kontratuak kantuen hiz
kuntzan eragin die batik bat, bestelako bal
dintza zurrunik ez dute izan. Lehen, kantu 
guztiak euskaraz egiten zituzten ;  orain, 
ingelesez eta euskaraz. Diskoan, euren 
gogoz, kantu bat euskaraz sartzeko auke
ra izan dute. "Hurrengo diskoetan ere eus
karaz gai bat edo beste sartzea gustatuko 
litzaiguke, gure hizkuntza euskara baita", 
diote. 

Kontratu berriak ilusioa sortu du taldeko
en artean. " Izugarrizko jauzia da. Probatze
agatik egin genuen eta ezustean harrapatu 

dia izan du. "Espai
niako metal aldizkarietan eta taldearen be
rri eman da. Morboa sortu da. Orain arte 
nahiko kritika onak egin dizkigute. Baina 
saldu egin garela eta horrelakoak ere en
tzun behar izan ditugu foro desberdinetan . 
Kontu bat behintzat garbi dugu: lehen baino 
okerrago ez gara egongo". 

Kontratu berriaren lehendabiziko emaitza 
uztailaren 22an aterako da: /nsanitydiskoa. 
Donostiako disko dendaren batean aurkez
tuko dute. Eta ea Euskal Herritik kanpo ere 
jotzen hasten diren, orain arte hemen baino 
ez dutelako aktuatu. Hori da haien nahieta
ko bat. • 



JAKINGARRIAK 

22 . 367 
lag unek b isitatu dute tre n 
museoa apirilean eta maia
tzean. 

1 7  2 pertsona zen-
du ziren 1 9 1 Ban herrian izan
dako gripe izurritean. Zazpi 
m i la biztanle i nguru zituen 
Azpeitiak. 

I I Bertakook egin 

beharko dugu dena, 

ez ba ita i nor etorriko 

euskaraz teknologiak 

garatzera
1 1  

Josu Wa l i no 
(E leka programaren 

arduradu na) 

esaerie 

I I Zopa otza eta 

ardo beroa txarrak
1 1  

"Begietatik benda kentzeko 
garaia heldu da. Horrenbes
terai n oko buruhausteak 
ematen ari zaizkigun kan
paiak benetan isil daitezen bi 
konponbide posible baino ez 
ditut ikusten: kainoi kolpeka 
aidean eraistea eliz-dorrea 
-horren erraza ez dena, he
rriko beste zati batek lagun
tzat baitauka- edo behin eta 
betiko sakristauarekin hitz 
egitea erabaki, bere etxean 
gordetzen ditu-eta kanpan
dorreko giltzak". 

'At u r r i t ik E b rora .  Te l e sfo ro 

M·onzon . H itzeko gizona'. Arti

ku l uak ( 1981ekoa da goikoa) . 

Anai Artea argitaletxea. 

26 � 

kontue da . . .  Imanol Elias Odriozola (idazlea) 

EHUN URTE 

AURRETIK 

Azpeitiko zezen-plazaren lehen mendeurre
na dela-eta zenbait ospakizun antolatu di

ra; horrela merezita. Ez da erabili zezen jaial
dietarako bakarrik, euskal kirolak ere sekulako 
eskenatokia aurkitu du bertan. Gertaerari bu
ruz idatzita dugu beste toki batean ere, baina 
ehun urte aurretik, 1 803an, Azpeitian gertatu
takoaren berri jaso nahi genuke. 

Ez zen .ohikoa lau hilabete aurretik herriko 
jaiei buruz agintarien artean hitz egitea, baina 
1 803ko martxoaren 8ko bileran I nazio Ramon 
Arozenak zezenketak antolatzeko bi proposa
men aurkeztu zituen. Bata, uztailaren 31  rako, 
erabili gabeko bi zezen eta, Nafarroatik ekarri
ko bazituen ere, inguruan aurki zitezkeen 
beste lau eskaini zituen. Ondorengo bi egune
tarako, berriz, erabili gabeko beste sei zezen, 
Ejea herrian edo inguruan kontratatuta. Herri-

ak ordaindu beharko zuen enparantza nagu
sia gauez argitzea eta itxitura egokitzeko egu
rra bere basoetatik eman beharko zuen . Biga
rrengo proposamenean, 1 .500 errealen truke 
antzeko jaialdia eskaini zuen, plaza argitzea 
bere kontu zela. Agintariek, lehenengoa auke
ratu zuten martxoaren 1 3ko batzarrean .  

Baina, itxitura egiteko erabiltzen zen material 
gehiena frantziarrak erre egin zuten eta 400 
edo 500 haritz ebakitzeko baimena eskatu zio
ten agintariek Kontseilu Nagusiari, apirilaren 
1 3an hartutako erabakiaren ondoren eta zerta
rako behar zituen jakinaraziz. Ebakitzen zuen 
zuhaitz bakoitzeko beste hiru landatzea eska
tu zuen Kontseiluak, eta onartu egin zen. 

Donostiako Udalera zuzendu zuten gero Az
peitiko agintariek, jaietarako Bixente I barguren 
txistularia herriratzea eskatuz, eta zailtasun 

Apretak jantzi eta festara 
Gazteak gero eta gehiago mugitzen dira festetara, baina ez 

uste etxeko helduenak ere festa garaian mugitzen ez zirenik 

i ttm i ttrtMttffl 

U da ere iritsi da eta udarekin batera Euskal 
Herriko hainbat lekutako festak. Gazteak 

gero eta gehiago joaten dira festetara, baina 
ez pentsa egun gertatzen den kontua bakarrik 
denik, etxeko helduenak gazteak zirenean ere 
joaten ziren-eta inguruko herrietako festetara. 
Hala dio behintzat, Rosario Urbietak: "Ni izatez 
Arrukoa naiz, baina Azpeitian 4 1  urte darama
tzat bizitzen, ezkondu nintzenetik. Nire gazte 
denboran ere joaten ginen inguruko herrietako 
festetera. Zumaira eta gertuko herrietara joa
ten ginen". 

Gaur egun edozein bazterretako jaietara joa
teko autoz mugitzen da, baina orduan ez zen 
horrela izaten. "Orduan oso auto gutxi ze
goen, eta edozein bazterretara mugitu nahi 
bagenuen, oinez joan behar izaten genuen. 
Apretak jantzi eta hala joan ohi ginen. Trena
eta hartzeko dirua behar izaten zen eta guk ez 

genuen izaten". Bazkalostean ateratzen, omen 
ziren festara joateko, arratsalde-pasa. Izan 
ere, gaur egun baino lehenago bueltatu behar 
izaten zuten.  "Afal ordurako etxean egon 
behar izaten genuen, zortziak alderako. Noiz 
edo noiz aitak utzi izan zigun beranduago 
bueltatzen, baina gehienez ere bederatziak al
derako etxean, elizako kanpaiak amaitzerako". 
Etxera iritsitakoan, berriz, errosarioa errezatu, 
afaldu eta ohera. "Orduan egunez mugitzen 
ginen, ilundu baino lehen etxean izateko. 
Eguna argitutakoan jaikitzen ginen, nahiko lo 
eginda. Izan ere, gaur egun baino askoz goi
zago izaten zen orduan oheratzeko ordua, eta 
ez genuen lo faltarik izaten". 

DANTZAN . Orain tabernaz taberna ibiltzeko 
ohitura handia dagoen bezala, orduan dantzan 
egiten zen, dantza sueltoan. "Orduan agarraua 
egitea bekatu zen eta dantza sueltoa egiten 
genuen". 



• ITXITURA ERRETA. Frantziarrak 

Azpeitian izan zi renean zezen-p lazako 

itxitu ra egiteko ia materia l  guztia 

erre zuten 

Azpeitiko jaiak. / HISTORIAS DE AzPEITIA LIBURUTIK 

guztiak gainetik ospatu ziren zezenketak. Ezin 
da jakin, ordea, zein izan ziren toreatzaileak, 
berdin zezen edo zekorrrei dagokionez ere. 

Gaur egungo zezen-plaza balute, enpresari 
lanak hartzen zituzten herritar haiek zer ez zu
ten antolatuko egun batzuetarako bada ere! 

I I Orduan o inez 

mugitu behar izaten 

genuen ,  apretak jantzi 

eta ha la joaten gi nen
1 1  

Rosario U rbieta 

Rosario oso zezen zalea da eta berak ere 
izan du istripu txiki bat zezenean. "Zezenak 
asko gustatzen zaizkit eta sokamuturruan ibili 
izan naiz. Ibili naizenetan, ez zait sekula ezer 
gertatu, baina bai sokamuturrari begira nengo
ela: zezena gerturatu egin zen eta jendea las
terka hasi zen, lurrera erori nitzen eta andra 
baten takoiarekin buruan kolpea hartu nuen; 
hiru egunetan hiru indizio sartu zizkidaten". 

Festak ere asko aldatu dira urte hauetan. 
Euskal Herriko festak santu baten omenez egi
ten di ra, eta gisa horretako omenaldi guztietan 
bezala, elizkizunak egiten dira. "Saninazioe
tako elizkizuna ere asko aldatu da. Orduan ia 
herri osoa joaten zen mezara eta desberdina 
izaten zen; elizkizuna gaur egungoa baino 
askoz ere sinpleagoa zen. Garai hartan, eliza
ko kantuak denok abesten genituen; orain, 
aldiz, koroak abesten ditu". 

ARRIZABALAGA 

• Banaketa semantikoa. 
• Arri-: arria. 
• -Zabalaga: zabala. 

• Esanahia .  Arri zabalak 
dauden tokia. 
• A r m a r r i a .  
Armarriaren 
a t z e a l d e a  
gorria da. Ho
rren gainean, 
ur rezko bi 
herbila daude. Abizen horre
kin Arizaba/aga abizenaren 
armarria ere edukitzen dute. 
• Abizenaren kokapena. 

• Azpeitia. 
• Azkoitia. 
• Ataun. 
• Segura. 
• Eibar. 

•Abizenaren hedapena. 
• Zegama. 
• Eibar. 
• Azkoitia. 
• Bilbo 

'www. paisvasco.com/ heraldi

ca' webgunetik hartua dago. 

OARSOALDEAK 
ERE BADAUKA 
'H ITZA' 

Tolosaldean sortu zen eus

karazko lehen eskualde 

egunkaria -2001eko aben

duan, Egunero; orain Hitza 

izena du- eta lehengo ekai

n a re n 24an Oarsoaldean 

sortu zen : Oarsoa/deko Hi

tza. Errenteria, Pasaia, Lezo 

eta Oiartzun herriak hartzen 

ditu, astean sei aldiz kalera

tzen da, zortzi orrialde ditu, 

denak euskaraz, eta egunero 

milaka ale banatzen dira (es

katzen duenari ). Berria-ren 

enpresak eta Oarsoaldeko 

euskara elkarteek sortu du

te. Eta gu, begira. 



JAKINGARRIAK 

ZALETASU N  
U LERGAITZA 
• KONTXI ODRIOZOLA :  "Gure amak ora in 
d ik  ez in  du  u lertu " ,  zioen Kontxuk 1 995ean 
Argia-n egindako el karrizketan .  Eta umetan?  
Nolakoa ote zen amaren jarrera bere a laba 
marizoro harekiko? "Aitak beti lagundu  izan 
zidan beza la,  amak ga izki ikusten zuen n i re 
zaletasuna.  Debekatu i noz ez zidan eg in ,  
ba i na  haizerik ere sekula ez. Kantuak i kas
ten ari ban intz, hark esango zuen : " Ba ,  txo
rakeritan denbora pasatzen dezu" .  Alferren 
kontuak ziren bere ustez". 

' Kontxu 0driozola, antzerkia bizitzaren ederga
rri ' l ibu rutik hartua .  Pako Aristi . Azpeiti ko 
Udalak argitaratua .  2002.  u rtea . 

osasune 

• BELTZA. 

Ardori k 

onena, 

dudari k  

gabe, 

beltza da 

J ulian Bereziartua (medikua) 

ARDOA 

Ardoa; edari honekin bakoitzak zenbatekin nahikoa 
duen jakin beharko luke. 

Berrogeita hamar urteko gizon batek, gaitzari beldu
rrik gabe, eguneko 80 gramo alkohol har  dezakeela 
uste dugu. Honek, hiru laurden litroko botila bat edan 
dezakeela esan nahi du. Baina pixka bat gutxiago 
hartzen badu bere onerako izango da, inolako zalan
tzarik gabe. Honela, bere gaitasun fisiko eta psikikoak 
osorik mantenduko baititu. 

Hona ,  ja rraian ,  zenbait aholku edo gomendio aurre
ko lerroetan aipatutako guztiarekin; alegia, ardoare
kin, estuki lotuta :  

.•. kcumis�rcuk . 
►1111" "im9i S9PiEPSila" 

kontsumue 

906 TELEFONO 
ZERBITZUAK 

Kontsumitzaileen I n forma
ziorako Uda l Bulegoak azke
naldian  906 aurre-zenbakia 
duten telefono deien - kostu 
gehigarri bat dute- inguruko 
h a inbat  kontsulta j aso eta 
zenbait gomendio luzatu ditu. 

Telefono erabiltzaileek zen
bait zerbitzuren deskonezioa 
eska diezaioke bere opera
doreari. Hala eskatuz gero, 
operadoreak hamar eguneko 
epean deskonezioa egin be
ha rko du. Horrelako kasuen 
ingurua n in formazioa j aso 
nahi bada : 943 1 57 1 93 (Mila) 
telefonoa . 

• Emakumeak gutxiago edan behar lukete. 
• Umeak eta haurdun daudenek ez dute ardorik 

hartu behar. 
• Sekula ez edan bakarrik. Ardoa jatorduetan har

tzeko egina dago. 
• Osasunarentzat ardorik onena beltza da. 
• Kontuz aperitibo bezala eskaintzen dizkiguten 

alkoholdun edariekin . 
• Ardo nahasketak ez du kalte gehiago egiten, alko

hol kopuru gehiago edo gutxiago edateak baizik. 
• Ez ahaztu egunero gutxiago edaten baduzu urte 

gehiagotan edango duzula . 

n AIZPURU 
Ed AUTOAK 

Tel ./faxa: ��J ijo 11 11 PEUG EOT 
Klara Donea, 36 AZKOITIA 

Zoruen estaldura: kortxo, moketa, s intaso l . . .  
Paper p intatuan aukera handia 

URBISTONDO 

l\lARGOAK 

"KOLOREAREN ESPARRUAN EZ DUGU MUGARI K" 

Salbe Auzunea, 35 behea 20730 AZPEIT IA - U rrut . : 943 8 1  57 8 1  

Landeta Auzoa - Urrut . :  943 81  2 3  59 

I rud iek in ,  l raurgi  bai lararen zerbitzura 

Grabatutako bideoen kopiak 
egiten dira 

iiir 8 1  53 35 
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Asier Oiarzabal 'Disdira', ekain bukaeran, Austriara joan den furgonetan. / NEREA URANGA 

GURE GIZON 

BURDIN EZKOA 
Asier Oiarzabal ' D isdi ra'-k uztai laren 6an ' l roman' 

batean hartuko du parte, Austrian: 3,8 ki lometro 

igerian, 1 80 bizi kletan eta 42 , 1 95 lasterka 

1 rom a n :  burd inezko gizona. H orixe 
esan nahi d u . Eta hala deitzen zaie 
munduko triatloi gogorrenei. 3,8 kilo
metro d ira igerian , 180 bizikletan eta 

42, 1 95 (maratoi bat) lasterka. 
Azpeitiak bad u 'burd inezko gizo n '  bat : 

l naki Etxeberria, orain dela urte batzuk Lan
zaroten (Espainia) traman triatloia bukatu 
zuelako. Asier Oiarzabal Disdira-k (30 urte) 

izan nahi du bigarrena, uztailaren 6an Kla
genfurt-en (Austria) halako proba baitu . 
Ekainaren 30ean abiatu zen, furgonetan , · 
Oihana Lizaso andrearekin eta Joseba Or
tega eibartarrarekin (Azpeitian bizi da). 

Baikor dago Disdira. "Aurreneko ·traman-a 
dut, baina sei urte daramatzat triatloi txikia
goetan parte hartzen. Eta aurten, traman

ean irten behar dudalako, ez naiz gehiago 
entrenatu. Gertatzen da joan den udatik 
prestatzaile fisiko batekin nabilela, Lazkao-

KIROLA 

I I Neure au rreneko ' l roman '-a 

dut, ba i na ez na iz beste u rteetan 

ba ino geh iago entrenatu ; ora i n ,  

ordea , prestatza i le fis ikoa daukat" 

Asier O iarzaba l ' D isd i ra '  
(triatlo i lar ia)  

ko batekin, eta askoz hobeto sentitzen nai
zela". Lehen, azkeneko proban, lasterka, 
"sufritzen" zuen batik bat. "Jota iristen nin
tzen lasterka egitera, ezinean.  Orain, be
rriz, badakit lehen hogei ki lometroetan on
do ibil naitekeela. Batez ere prestaketan la
gundu d it. Lehen, neuk prestatzen nituen 
entrenamenduak, eta nekatu egiten nin -
duen, inprobisatu egiten nuelako. Orain, 
prestatzailearekin ,  ez naiz kezkatzen ho
rretaz, eta askoz hobeto". 

Nola sortu zitzaion Disd irari Austriako 
puntaraino joatea traman-a egitera? "Tria
tloi mundukook elkar ezagutzen dugu, eta 
nik Arrasate inguruko batzuk lagun ditut. 
Haien bidez eman nuen izena, orain dela 
lau hi labete, eta haiek egi n  dituzte antola
keta lanak". 

1 . 800 PARTE-HARTZAILE .  1.800 la
gunek irtengo dute Klagenfurten. Hori da 
muga. Eta 300 eurokoa bakoitzak ordaindu 
beharrekoa, " traman-a delako eta katego
ria duelako, munduan dozena bat traman 

besterik ez daudelako". Gainera, norberak 
eraman behar ditu probarako jatekoa eta. 

Irteera eta igeri probaren bukaera izaten 
dira unerik ikusgarrienak. "Izan ere, ikuste
koa izan behar da goizeko zazpietan ho
rrenbeste lagun laku batera salto egiteko 
prest ikustea; ez omen du inork barrerik egi
ten, ez baitu une eta egoera horrek barre
gurarik ematen. Interneten irakur'ri duda
nez ,  berriz, igeri proba hori bost metro za
bal dituen kanal batean bukatzen da eta mi
laka lagun egoten omen dira animatzen". 

Hamasei ordu dituzte bukatzeko, eta Dis
dirak 1 1-12 orduren bueltan ibiltzea espero 
du. Ondo dago. "Aurten Zarauzko triatloian 
24 minututan jaitsi dut neure marka". 

Jakina, ez da hortik bizi, baina bai horreta
rako hein handi batean. "Dendan egiten dut 
lan , eta ondo entrenatzeko, normalean 
bazkaldu gabe gelditzen naiz. Bizikleta edo 
lasterka egiten dut eguerdian. Lasterkan 
oso garrantzitsua zait Mikel ltulainen,  Patxi 
Arregiren eta Joakin Beit iaren laguntza. 
Gau partean igeri egiten dut". Astean zehar 
400 kilometro egiten ditu bizikletan, 80 las
terka eta bederatzi igerian , "gustura". Eta 
hori, ezkerreko meniskorik ez duela! Baina 
'burdinezkoa' da bera eta ... • 
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ZERBITZUAK 

ERAKUNDEAK - TOKI 
PUBLIKOAK 
Udaletxea 15 72 00 

Udaltzaingoa 15 13 1 3  

Suh iltzai leak 1 1 2  

Azpeitia Lantzen 1 5  7 1  83 

l raurg i  Lantzen 85 11 00 

Nekazal Bulegoa 8 1  24 85 

lturritxiki Ludoteka 15 11 79 

Zapo Txoko / G I B  1 5  71 6 1  

INEM 15 04 02 

Kiroldegia 8 1  30 69 

Igeri lekua 8 1  4 1  21 

Ertzaintza-Azkoitia 85 10 00 

Aitonena 1 81 51 7 1  

Aitonena 1 1  81  23  89 

Epa itegia 81 25 55 

I ngurugiro Etxea 81 24 48 

OSASUNA 
Anbu lategia 8 1  51  00 

Anbulategia-larria ld iak 8 1 1 2  01 

Asepeyo 8 1 44 00 

Gurutze Gorria 8 1  32 97 

DYA-Donostia 46 46 22 

SOS Deiak 1 1 2  

KOMUNIKABIDEAK 
Uztarria herri aldizkaria 1 5  03 58 

Azpeitian Zer? 

Deia (berriemailea) 

DV (berriemailea) 

Berria 

8 1 1 1  00 

72 57 75 

15 09 94 

943-33 25 50 

Gara (Herriak Saila) 943-31 69 99 

Arrate Irratia (berriemailea) 8 1  26 32 

Loiola Herri Irratia 8 1  44 58 

Euskadi Irratia 943-0 1 23 00 

Kaito Telebista 81 53 35 

ALDERDI POLITIKOAK 
EAJ - PNV 8 1  30 40 

Habea 

EA 8 1 00 1 1  

SINDIKATUAK 
ELA 8 1  34 46 

LAB 1 5 1 3  56 

EHNE 81 39 28 

IKASTETXEAK 
Betharram 81  1 6  68 

I kas berri 1 5 1 2  46 

l raurg i  8 1  02 1 0  

Jesusen Alabak 8 1  22 49 

Karmelo Etxegarai 81 26 97 

Mi lagrosa 81 63 80 

U rola BH I  15  37  70 

KULTURA - EUSKARA 
Baite Euskara E lkartea 1 5  03 58 

Euskara Patronatoa 8 1 45 1 8  

Udal Euska ltegia 8 1  19 47 

AEK 15 10 89 

EHE 15 10 89 

30 � 

Udal L iburuteg ia 1 5  71 95 

Loiolako Liburuteg ia 8 1  65 08 

Uztarria Ku ltur Koord i .  15 03 58 

Antxieta Etxea 81  35 40 

Kontsei lua 943-59 12 00 

BESTERIK 
UGLE (Urolako gay-lesbia.) 273 posta 

Euskaltel-informazioa 900-84 00 65 

Telefonica-informazioa 1 003 

UZTAILAK 1-18-30 
Garcia. 81 1 2  74 

UZTAILAK 2-14-19-20-31 

Zulaika. 1 5  03 34 

UZTAILAK 3-15 
Aranburu .  81  13 50 

UZTAILAK 4-15-28 
Beristain .  8 1 1 9  49 

UZTAILAK 5-6-17-29 
Etxebeste. 81 59 74 

UZTAILAK 7-8-23-24-25 

Gisasola (Azkoitia). 85 1 2  35 

UZTAILAK 9-10-11  
Azpiazu (Azkoitia). 85 29  89 

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 

Igandeak: 9 :00- 1 3:00 

Kanpokoa: 11 :00-20:00 

KIROLDEGIA 

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

21 :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 

eu,rn ,n,14 ,,., a, mut,um 

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 , 16 : 1 0 , 1.9 : 1 5  

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

Enpresa: L a  Guipuzcoana 

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

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; 2 :  Sarrera Amarati k; 3: Eskola egunetan soil ik da; 3 :  Eskola egunetan soi l ik 

AZPEITIA-EIBAR-BILBO BI LBO-EI BAR-AZPEITIA 
Astegunak: 6:30 ,  1 3 :00, 1 8 : 1 5  

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

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

Enpresa: Pesa 

AZPEITIA-EI BAR-BILBO 
Astegunak: 6:38, 7 :20, 1 3 :20 

Enpresa : Piper Unibertsitate Elkartea 

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

1 0 :25, 11 :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 :20, 1 9:25, 

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

Asteburuak eta jaiegunak: 7:00, 7 :55, 8:55, 

1 0 :55, 11 :05 , 11 :55, 1 3 :05, 1 3 :55, 1 4:55, 1 6 :55 ,  

1 7 :05, 1 8:55, 1 9 :35, 1 9 :55 ,  21 :35 ,  21 :55 

. Enpresa: EuskoTren 

AZPEITIA-ZESTOA-ZUMAIA 
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, 2 1 : 1 0, 2 1 :50 

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

1 2 :25, 1 3 :25, 1 5 :25 , 1 6:25, 1 8 :25 , 20:25, 21 :25, 

22 :20 

Enpresa: EuskoTren 

Oharrak: 1 :  Aizarnazabald ik pasatzen da ;  2: 

Larunbatetan Aizarna-zabald ik pasatzen da 

AZPEITIA-ZESTOA-ZARAUTZ 

Astegunak: 6:40, 8:30, 1 0:40, 1 3 :25, 1 5 : 1 0, 1 8 : 1 0  

Asteburuak eta ja iegunak: 9:40, 1 1  :40, 1 5:40, 

1 8 : 1 0, 20: 1 0  

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 ja iegunak: 7 :55 ,  8 :55 ,  1 0:55, 

1 1 :55, 1 3:55 , 1 4 :55, 1 6 :55 ,  1 8 :55, 1 9 :55 

Enpresa: EuskoTren 

AZPEITIA-ERREZIL-TOLOSA 
Astegunak: 6:55, 1 5 :  1 0  

Larunbatak:  6:55, 1 1 : 1 0  

Enpresa: EuskoTren 

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, 2 1  :00 

Enpresa : Pesa 

LEIOA-BI LBO-AZPEITIA 
Astegunak: 1 3:00, 1 4 :05, 1 8:00, 20:00 

Enpresa : Piper Unibertsitate Elkartea 

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

1 0:00, 1 0 :30 ,  1 1  :00, 1 2:00, 1 3 :00, 13 :  1 5 , 1 4 :00, 

1 5 :00, 1 6 :00, 1 7:00, 1 8:00, 1 9 :00, 20:00, 21 :00, 

2 1  :40 

Asteburuak eta jaiegunak: 7 : 1 5 ,  9 : 1 5 ,  9 :30, 

1 0 : 1 5, 11 :30, 1 2: 1 5, 1 3: 1 5, 1 5 : 1 5 ,  1 5:30, 1 6 : 1 5 , 

1 8:00, 1 8: 1 5, 20:00, 20: 1 5, 21 : 1 5 , 22: 1 0  

Enpresa: EuskoTren 

ZUMAIA-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, 2 1  :00, 22:00 

Asteburua eta jaiegunak: 6 :35 ,  7:30, 8:30, 

1 0 :30, 1 1 :30, 1 3 :30 (2) ,  1 4 :30, 1 6 :30, 1 8 :30, 

1 9:30, 2 1  :30 

Enpresa: EuskoTren 

Oharrak: 1 :  Aizarnazabald ik pasatzen da ;  2: 

Larunbatetan Aizarnazabaldik pasatzen da 

ZARAUTZ-ZESTOA-AZPEITIA 

Astegunak: 7: 1 5, 9:00, 1 1 : 1 5 , 14 :00, 1 6:00, 1 8:45 

Asteburuak eta ja iegunak: 1 0 :30, 1 2 :30, 1 6 :30, 

1 9 :00, 2 1  :00 

Enpresa :  EuskoTren 

ZUMARRAGA (hospitala)-AZPEITIA 
Astegunak: 7:35, 9:30, 11 :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 2 :45 , 1 4:45, 1 5 :45 , 1 7 :45, 1 9 :45, 20:45 

Enpresa: EuskoTren 

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

Larunbatak: 9:30, 1 2 :00 

Enpresa: EuskoTren 

GARRAIO ENPRESEN EDO ELKARTEEN TELEFONO ZENBAKIAK 
Alda lur  

Eusko Tren 

La Gu i puzcoana 

85 27 1 8  

1 5  0 6  77 

85 11 59 

Pesa 902 10 12 1 0  

Piper Un ibertsitate Elkartea 85 25 87 

Taxiak 8 1 1 3 07 



' 1 • • 
1. ETXEBIZITZAK 

1 . 1 .  Saldu 

1 .2 . Erosi 

1 .3 .  Errentan  eman 

1 .4. Errentan hartu 

1 .5 .  Etxeak osatu 

1 .6 .  Bestelakoak 

2. LOKALAK 

2 . 1 .  Saldu 

2. LOKALAK 

• I ldefonso Gurrutxaga . 

Zortzigarren zenbakian. Telefonoa: 
6 1 6  - 82 22 1 5 . 
• Hartzubia.  39. zenbakian . Te
lefonoa: 943 - 81 28 00 . 
• Jose de Artetxe. Hamalau
garren zenbakian. Telefonoa: 943 -
1 5  70 07. 
• I ldefonso G urrutxaga . 

Hamarga rren zenbak ian . Telefo
noa: 943 - 8 1  68 82. 

2.3. ERRENTAN 

• I ldefonso Gurrutxaga.  

Zotzigarren zenbakian. Telefonoa: 
6 1 6- 82 22 1 5. 

4. LANA 

4.1. ESKAI 

• Sukaldariak. Taberna batean 
lan egiteko sukaldariak behar d ira . 
Telefonoa: 657 - 79 87 66. 
• Zerbitzariak. Taberna batean 
lan egiteko sukaldariak behar dira. 
Telefonoa: 657 - 79 87 66. 
• Kazetari-sustatzai lea . He
rr i ald izkarietan esperientzia izatea, 

!f7 

• 

2 .2 .  Erosi 

· 2 .3 .  Errentan eman 

2 .4. Errentan hartu 

2 .5 .  Bestelakoak 

3. GARAJEAK 

3.1 .  Saldu 

3.2. Erosi 

3 .3 .  Errentan eman 

3 .4. Errentan hartu 

• Baserria. Baserri 
bat hartuko nuke erren
tan Urola bai laran . Tele
fonoak : 943 - 81 1 0  53 
edo 696 - 57 88 7 1 . 

•Taberna. Taberna 
bat a l okaga i  dago Az
peitian . Telefonoa : 943 -
1 5  00 57. 

.Karro-kanpina. 
Ka rro-kanp i na s� l ga i .  
A l p e n  Kreuze r  A l l u re 
markakoa . Egoera one
an dago . Hozka i lua eta 
abarrek in .. 800 eutotan 
sa l tzen da . Te lefonoa : 
943 - 81 63 92 . 

4. LANA 

4.1 .  Eskaintza 

4.2 .  Eskaera 

4.3. Bestelakoak 

5. MOTORRA 

5 .1 .  Saldu 

5.2. Erosi 

5 .3 .  Errentan 

5 .4. Bestelakoak 

kazetari zein kudeaketa lanetan ,  
euskara ondo menperatzea, harre
manetarako erraztasuna eta gida 
baimena eta autoa izatea esaktzen 
da. Uzta i laren 7rako Curricu lum 
Vitaea bidal i  behar da 
bulegoa@topagunea.com helbide
ra . 
• Banaketa arduraduna . 

Logistika eta kudeaketa lanetan 
esperientzia izatea, euskara ondo 
menperatzea, harremanetarako 
erraztasuna izatea eta gida baime
na eta autoa izatea eskatzen da . 
Uztailaren 7rako CV bidali beharko 
da bulegoa@topagunea .com helbi
dera .  

5. MOTORRA 

5.1.  SALD 

• Autoa. Renault Clio 1 6V, SS
AK. Telefonoa: 605 - 73 97 82. 
• Autoa . Audi A3, M-WY. Telefo
noa: 606 - 97 59 75. 
• Autoa. Jeep Cherokee TD, SS
AL. Telefonoa: 943 - 81 35 00. 
• Autoa. Audi Coupe Quatro 20V, 
SS-AM. Telefonoak: 661 - 68 25 06 
edo 943 81  2 1  88. 

deitu 
6. BIDAIAK 

15 03 58 6.1 .  Europa 

6 .2 .  Mundua e-maila: 
uztarria@topagunea.com 

7. DENETARIK • 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 .  Bestelakoak • Aldaketak adierazi Uztarriari. 

La nga i  
Euskal Lan Zerb itzua 

Lan eskaintza bat interesatzen bazaizu, erre
ferentzia hartu eta eskatu informazioa zentro 
laguntzaile hauetan: 

SERBILAN 943- 15 70 66 

IRAURGI LANTZEN 943 - 85 1 1 1 0  

• Ondartzarako medikua. 

Zarautzen. 25-55 u rte artean iza
tea eskatzen da eta h iru hi labete

rako kontratua eskaintzen da . 
E rreferentzia zenbakia: 1 054 
20/0. 
• Sukaldari laguntzailea. 

Zarautzen. Lau hi labeterako kon
tratua eskaintzen da eta zazpi 
orduko lanordua egunero. Sukal
dean esperientzia izatea eska
tzen da. Erreferentzia zenbakia: 
1 04969/1 . 

• Garbitzai lea . Donostian . Bi 
urterako lan kontratua eskain
tzen da . Erreferentzia zenbakia: 
1 05337/1 . 
• Aluminio montatzai lea. 

Beasainen. 35 urte ba ino gutxia
go izatea eskatzen da. Hasiera 
batean h i ru h i labeterako kontra
tua eskaintzen da. Erreferentzia 
zenbakia: 1 05079/2. 

• Mekanikoa. Deban . Bi urte
ko esperientzia izatea eskatzen 
da. Erreferentzia : 1 05404/0. 

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

gort i nak , ohaza l ak , 
edredoi nordikoak . . .  

1 izkale, 22+ Tf.943-8 1 2 1 67 • pi ldain@jet.es El iz-kale ,  32-behea - Telf/Fax: 943 1 5  06 97 

EPELDE INMOBILIARIA 

Goiko Kale, 1 - Behea 
Tfonoa/Faxa :  943 1 5  03 3 1  
20730 AZPEITIA A.E. P.1 . .  20/46 

J A T E T X E A 

Loio la h i r ib idea ,  24 

LOIOLA - AZPEITIA 

Tlfnoa . :  943 8 1  56 08 

Faxa . :  943 1 5  03 62 
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KLIK! ZEZEN-PLAZA 

Zezenketene1a hcrri-kirolen his1oriarcn IOOurtc 
100 Ji\M de h-i�i�ri� laurina y de depor1C ��mi· "' 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

"Zezenketetarako bakarrik ez" 

• 
0ZEZENKETEN ETA HERRI-KIROLEN HISTO

Rl�REN 100 URTE" LIBURUKO ARGAZKIAK. 
Ekainaren San aurkeztu zuen Udalak liburua, 
Zezen-plazaren mendeurreneko ekitaldien ba
rruan. Liburuan, Azpeitian zezen-plaza egin ze-

netik gaur arteko argazkiak eta historia jaso 
dira. Argazkietan ageri bezala, zezenketez gai
nera beste ekitaldi ugari ere egin da zezen-pla
zan, eta, batez ere, herri kirolekin lotutakoak 
izan dira horiek. 



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1 .  AHARI-PROBAK. 
Azpeitiko zezen-plazan ,  ho
rre l a ko m a k i n a  bat a h a ri 
proba eg in  d i ra , eta ga u r  
egun ere egiten d i ra . 

2.  H ERRI KIROLAK. 
Herri k i ro l a k  leku ga rra n
tz itsu a  i za n du eta du ze
zen-p l azako ek ita ld ien  a r-

Azpeit i an  ere gertatu izan 
da zeze n a k  bere to k i t i k  
i rteteko gogoa izatea . Ma
k i n a  batek s u sto ga l a nta  
h a rt uko zuen  egun ho rre-

4. TOREATZAILEA. 
I ru d i a n  d a goena  R i ca rd o  
Pau lo  Ch ibanga da . Azpei
t ian  h i ru bela rri eta buzta
na moztu zituen . 

5. MESETA TORILA. 
San inazioetako zezenkete
tan leku berezia da toki ho-

6. FAMATUAK. 
Urtero legez, toreatzai le fa
matuak etortzen d i ra San i
nazioetan .  
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7. APUSTUA. 
Andon i  Ega ii a k  eta D i ego 
Garcia zenak  zezen-plazan 
Ki lometroen a lde egindako 
apustuko irudi bat. 

8. TXIKIENENTZAT. 
Torero Bon bero i kusk izu 
neko i rud i  bat .  Due la  u rte 
batz u k  tx i k i e n e n  a rtea n  
a rra kasta i zuga rr ia zuen .  
Aurten badatoz, 27an .  

9. SANTIYOTAN. 
Santiyotan egi n oh i  da  de
sen kaj onamend u a .  Sana
n izazio ja ietako zezenkete
tan aterako d i ren zezenak  
erakusten d i ra . 



U 
dan sartzearekin batera, etorri zaigu berria. 
Berria eta berria. Pozez hartu dut egu nkari 
berria esku artean . Egunkaria dakarkit go

gora eta berriak berri, poztu egiten nau horrek. Go
goko n uen Egunkaria eta saiatuko naiz hutsik ez 
egiten berriari. Orain Egunkaria Berria-ri kontatuko 
dizkiogu gure penak eta, pozak. Bazuen lehengoak 
herritar soilentzat tokia eta, izango ote du datorre
nak ere ... 

Jaso ditzala eta izan dadila lekuko fin, lehenago 
zen moduan , gure gizartean eta besteenetan ger
tatzen denaz. Pena bakarra daukat: astearteko 
Berria-k esango digu, nola Realak ezin izan duen 
Liga lortu . . .  Ez da hasiera makala, baina azken 
finean, hori hobe, beste notizia okerragoren espe
roan. Hauek ez baitira, orokorrean , Euskal Herria
rentzat garairik hoberenak. 

Baina gatozen ari ginenera.. . Kultur munduko 
hainbati entzuna nien , Egunkaria-k zekarrela eus
kal kultur glroetako informaziorik eguneratu eta za
balena. Eta hala zen . Lakrikun antzerki taldeko kide 
bezala esan dezaket, gure taldeari buruzko erre
ferentzia gehien ematea ahalbideratu digun idatziz
ko komunikabidea izan zela. 

Gay eta Lesbianen mugimendukoei entzuna diet, 
gai honen inguruko informazio gehien zabaldu du
en egu nkaria izan dela. Eta Berria-ren lehen alea 
horren lekuko. Ekainaren 28a bitartean ere, ez dut 
dudarik egiten hala izango ez denik, eta. zorionez,  
gutxik bezala, urte guztian zehar. 

Betiko egunkaria esku artean dugunaren susmo 
atsegina sentitzen dut, eta ez da seinale txarra. 

Ez da seinale txarra ezta ere, lehenengo alearen 
50 .000 ale agortu izana -Azpeitian, goizeko 
hamaiketan, hirugarren saltokian erosi ahal izan 
nuen-. Baina estreinaldiak beti izaten dira horrela. 
Eta uste dut, badakidala zertaz ari naizen ,  Egu
nero-ri berdin gertatu zitzaion . Gero, emanaldiz 
emanaldi jendearen babesa mantentzea kostatu 
egiten da, eta horixe . da gure erronkarik handiena . . 
Azpeitiarrontzat, gure burua hain euskalduntzat 
dugun gehienontzat, erronka polita da esku artean 
duguna. Demostratzea baino ez zaigu falta. Dirua 
daukanak, diruarekin ,  ez daukanak, borondateare
kin .  Orain egiten ari naizen hau ere, borondatezko 
ariketa xume bat baino ez da, besteen merituak 
errekonozitu eta esku artean izandako produktua 
baloratzea. Bakoitzaren baitan dago erabakitzea, 
zer egin dezaken halako egoera bitxi eta sinestezin 
baten at,1rrean .  Kanpaina egiteko, batzuk prestatu 

ALAITZ OLAIZOLA GAI L IBREAN 

BERRIAK. 

Zer berri? 

Zaharrak berri 
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, :--, ·  

' BERRIA' 

ETA BERRIA 

dira, eta ez da nire kasua. Bakoitzak ditu bere hel
buru militanteak eta ahal duenari ahal duena 
eskaintzea baino ez zaigu geratzen . Azken batean, 
patuak sartuko gaitu denok zaku berean. Bidearen 
bukaera, ez zaigu hain desberdina izango. 

Azken finean , desberdinen arteko ariketa edo · 
saiakera bat baino ez da, bidearen amaieran ,  de-
nok, topo egiteko. (Azken esaldi honek transzen
dental itxura nazkagarria hartu du , ezta?) Alegia, 
proposatutako helburura iritsiz gero, berdin dela 
zertan militante izan, zeure buru eta sineskeriekin 
bat badator behintzat! (Horrela argiago, ezta? 
Eskerrak!) 

Lehenago ere nonbait idatzia utzi nuen eta gauza 
bera diot orain. Azpeitiarrok ederki esaten dugun 
moduan , kristona gertatu dela. Bata hil eta berria 
jaio! Duela bi mila urte ez zuten espero eta nork 
espero behar zuen orain? Fededunak baino ez. 
Asko. Bi mila urte eta gero, hura gogoan bada, 
zaila izango da hau ahaztea, euskaraz idatzi, hitz 
egin eta irakurtzea maite dugunontzat. .. (Badakit 
euskaraz beste mila gauza egin daitezkeela, baina 
kontestu pornografikoetan ez sartzeagatik, ondo 
geratzeko moduan adierazi dut). 

Nork dio, zaharretik ezin dela berririk jaio? Eus
kaldunok ez behintzat! Ez ahaztu, guraso zaharre
netik ere, umerik berriena jaiotzea posible dela. Zer 
esanik ez , beraz, gazte baten eskutik! 

Berri usaina nabari dezaket. Inprentatik atera berri 
den liburuaren orrien usaina, konparaezina da. 
Ederra, asko irauten ez badu ere. 

Talde lanaren emaitza oparoak, erre gaitzala nor
baitek hala nahi badu , infernuko garretan ,  baina, 
erre ahal ditzagula, denbora l uuuzez, Berria-ren 
orriak, datozen neguetan , hainbat etxeetako eko
nomiketan . (Ekonomikarik ez baduzu ,  ur-berogai
lua edo sukaldea piztean). 

Zorionak, Berria-ren alde lanean aritu diren guz
tiontzat eta, bereziki , Azpeitian osatu den eta lane
an ari den batzordearentzat. 
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• MENDIA. 
Azpeitia-Arantzazu mendi ir
teera .  Lagun  Onak  M endi 
Bazkunak antolatuta. 00 :00-
etan. Plazatik irtenda. 

• ODOL-EMATEA. 
Odol-emate eguna. Gipuzko
ako Odol Emaileen Elkarteak 
deituta. 18: 30etik 21 :00etara. 
Anbulategian. 

u LAK 1 1  (ostirala 

• ERAKUSKETA . 
Urolako Arte eta Diseinu Ikas
tegiko ikasleen lanen erakus
ketaren azken eguna izango 
da. Astelehenetik ostiralera 
18:00etatik 20:00etara. An 
txieta Etxean. 

UZTAILAK 12 (larunbata 

• ERAKUSKETA. 
Euskadiko XX I .  Euskal An
tzerki Topaketen kartel lehia
ketara aurkeztu diren karte
len erakusketaren azken egu
na. Udaleko Kultura Batzor
deak antolatuta. Astelehene
t i k  ostiralera 1 8 : 00etati k 
20:00etara, eta larunbata eta 
igandetan 12:00etatik 14:00-
eta ra .  Betharrandarretan ,  
beheko solairuan. 

UZTAILAK 13 (igandea) 

• LURRIN TRENA. 
Lurrin trena  Azpeiti ko tren 
geltokitik Lasaora. 12 : 30ean. 1 ACADEMIA DE FRANCES 

FRANTSES AKADEMIA 

� 
apunta_ , 

'- ' 1/  zaitez . 
a l l o n s  y � 1s oo 92 

Bust i nzuriko Arrabala, l 2 - 1 

36 hn 

TE GUNEA�EN LURP�J� 1 1 \ 
l l\ 1 DA kt:LBURUEN LO�.PEN 

G I S A K O N T S I D E R AT U  

GA Z T E O N H E L B U R U 

E:ZBERDINET ARP... IRISTEKO 

TRESNA GisA BAIZIK {{:;E-

GAZTE EGUNA. Aurten Azpeitian Gazteok Zer?! talde
ak egun batez ospatuko du eur_en eguna. Gazte Astearen ordez 
Gazte Eguna izango da uztailaren 5ean, egun osoz. Hainbat hila
bete iraun duen futbito txapelketaren finala jokatuko da eta ondo
ren jolasak izango dira. Egunari bukaera emateko, berriz, afari 
herrikoia egingo da. 

u LAK 18 (ostirala 

• LITERATURA. 
Uztarria Kultur Koordinado
rak Literatuzta literatur aldiz
karia aukeztuko du. 22: 00-
etan. En paran dorretxearen 
atzeko zelaian. 

UZTAILAK 19 larunbata 

• MENDIA. 
Picos de Europara bi egune
ko mendi irteera. Lagun Onak 
Mendi Bazkunak antolatuta. 
Aurrez izena eman behar da 
Lagun Onaken egoitzan ber
tan. 

• MOTORRA. 
Azpeitiko X I .  Rally auto las-

Ekain 
AL BAIT ARI KL INIKA 

Euskal Herria,34 

20730 AZPEITIA 

Tel. 943 1 5 1 6  40 

Larrialdiak: 
943 15 1 6 40 

terketa. Lagun Artea Eskude
riak antolatuta. 

ZTAILAK 20 (i andea 

• LURRIN TRENA . 
Lurri n trena  Azpeiti ko  tren 
geltokitik Lasaora. 12:30ean. 

u LAK 24 (osteguna) 

• JAIALDIA. 
San i n aziyuetako  jaialdia. 
E ITBrekin egina. 22: 30ean. 
lzarraitz Pilotalekuan. 

UZTAILAK 25 (ostirala} 

• G OIZ ERESIA. 

Herriko Musika Bandaren eta 

1,KO/ ,-,,. 
� � 

�ERLOJU 
Arana, 5 

KONPONKETAK 

AZPEITIA Tel . :  943 8 1 47 12  

lzarraitz Txistulari Taldearen 
goiz eresia. 09:O0etan. 

• PILOTA. 
I lunpe Elkartearen X IX. Pilota 
Txapelketa , Cesar Valverde 
Saria. 10: 30ean. Frontoi Txi
kian. 

• MEZA NAGUSIA . . 
Meza. 11 :00etan. Soreasuko 
Sebastian Donearen Parro
kian. 

• SOKATIRA. 
Euskadiko Sokatira Txapel
keta finala lur gainean. 600 ki
lotan: Areso, Getxo, Goiherri, 
Gastedi eta Nuarbe. 640 kilo
tan. M utriku , Areso , Getxo , 
Goiherri eta Nuarbe. 1 1  : 00-
etan . Hotel Loiola ondoan. 

• GANADU ERAKUSKETA. 
Herri mailako ganadu erakus
keta eta txapelketa. 1 1  : 00-
etan. Foru Ibilbidean. 

• ARDI GAZTA TXAPELKETA. 
V. Ardi Gazta Lehiaketa, Idia
zabal jatorri deituraren ar
tzain gazten txapelketa. Azo
ka plazan. 

• TXEKOR ERREA. 
Txekor errea Azpeitiko Kalita
tea Euskal Okela Elkarteko 
harategien parte-hartzeare
kin. 12:00etan. Plazan. 

• SAGARDO LEHIAKETA. 
XXX I .  Sagardo Lehiaketa. 
12:00etan. Plazan. 

• BERTSOLARIAK. 
12 :00etan. Plazan. 

• LURRIN TRENA. 
Lurri n tren a  Azpeiti ko  tren 
geltokitik Lasaora. 12:30ean. 

• KALEJIRA. 
Udal Musika Bandaren kaleji
ra. 17:30ean. 

• DESENKAJONAMENDUA. 
Azpeitiko Zezen Zaleak E I 
ka rtea k an tolatuta . 1 8 :  00-
etan. Zezen-plazan. 

• KALEJIRA. 
Naidekena txarangarekin ka
lejira. 1 9: 30ean. Zezen-pla
zatik irtenda. 

• KONTZERTUA. 

Lore Sortak 

Koroiak 

Lore Apaingarriak 

Etxeetarako 

• Zerbitzua Dugu 

Telf . :  943 81 51 87 

Loiola-Bide, 25 - AZPEITIA 



SAGARDOA LEHIAN. Santiyo eguneko jaietan 
murgilduta, XXXI. Sagardo Lehiaketa egingo da plazan. Nahi 
duen orok basoa erosi eta sagardotegietako sagardoa dastatzeko 
aukera izango du. Ondoren, sagardotegien artean sariak banatu
ko dira. Edariari laguntzeko Artzain Gazta lehiaketa eta txekor 
errea ere izango dira urtero bezala. 

Mikel Urdangariren kontzer
tua. 22 : 30ean. Plazan. 

UZTAILAK 2 

• KIROLA .  
Euskal Selekzioaren Aldeko 
jaialdia. Denon indarrarekin 
se le kzioa eg in lelopean . 
1 2 :00etatik 1 9 :00etara. Herri 
kirolak (Goenatxo eta Aimar 
lrigoien harri jasotzen ) ,  pilota 
partidak, eskalada eta wushu 
kung fu. 

• ZEKORKETA. 
Zekorketa . 1 8 : 00etan . Ze
zen-plazan. 

• KALEJIRA. 
Nahidekena txarangarekin 
kalejira. 1 9 : 00etan . 

TABERNA 

� 
Tel fnoa. : 943 1 5 1 086 

Enparantza Nagusia 

• MANIFESTAZIOA. 
Euskal presoak Euskal Herri

ra lelopean, manifestazio isi
la , igerileku aurretik irtenda, 
1 9 :00etan . Ondoren , herri 
afaria azoka plazan ,  2 1  :00-
etan . 

• KONTZERTUA. 
Nazkau Ez  eta Sagarroi. 
22: 30ean. Plazan. 

• G OIZ ERESIA . 
ltsasiko Txistulari Taldearen 
eta Banda Gaztearen ongie
torria kanpoko dantza taldeei . . 
1 0 :00etan . 

• USO-TIROA . 
1 0 :00etan . Lapatxen.  

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

ostadar  opt i ka 

OPTOKIAK - OPTOMETRISTAK 

Iba i  Ondo, 28 
Tel .  943-850445 

AZKOITIA 

l i b u rua 
Ion Aranburu 

• I DAZLEA: Fernan

do Moril lo • ARGITA

LETXEA: E l ka rlane

a n • I Z E N B U RUA : 

'Leonardo' • GENE

�lilllii!!imscillllilil ROA: B i o g raf ia  • 

SALNEURRIA: 9, 1 0  euro. 

DA VI NC I  

AZPE IT IAR 

BATEN BEG IT I K 

L eonardo Da Vinciri bu

ruzko liburua idatzi du, 

oraingoan, Fernando Mori

llo idazle azpeitiarrak. Li

burua biografikoa d en 

arren, eta Da Vinciren bizi

tza nolako zen argi azal

tzen duen arren, I taliako 

ernazimendua ulertzeko 

ere liburu baliagarria d a  

Morillorena. Liburua Elkar

lanean argitaletxeak bio

grafiak bildumaren barne

an kaleratu du . Bilduma 

horretan kaleratu diren li

buru guztiak txuri-beltze

koak izan dira orain arte, 

baina Morilloren liburuare

kin salbuespena egin dute. 

Horrela egin ezean, Da Vin

ciren artelanak ezingo zire

lako behar bezala aprezia

tu. 

Fernando Morillok kale

ratu duen seigarren libu

rua d a. Horrez gain,  sari 

ugari jaso izan du azpeitiar 

honek; /gartza Beka da ho

rietako bat. Komunikabide 

askotan kolaboratzen du; 

tartean aldizkari honetan, 

aldizkariaren sorreratik 

ari baita maiz lanak egi 

ten. 

Goiko - Kale 4 - Tfnoa . 81 1 3  49 

• UMEEN KORPORAZIOA. 
Umeen korporazioa. 1 0 :45-
ean. 

• UMEEN MEZA . 

Umeen meza nagusia Juan 
Antxieta Musika Eskolako 
abesbatzen eskutik. 1 1  :00-
etan . Parrokian. 

• ERRALDOIAK. 

Erraldoien desfilea. Dultzina
ria k, Banda Gaztea , ltsasi 
Dantza Taldea , txistulariak , 
dantza taldeak eta erraldoien 
konpartsa. 1 1  : 30ean . Parro
kiatik irtenda. 

• ONGI ETORRIA. 
Alkate txikien ongietorria. 

· Dantzari txikien ekitaldia ltsa
si Dantza Taldearen eskutik. 
1 2 : 30ean . Plazan . Ondoren, 
erraldoien dantza saioa eta 
sari banaketa izango dira pla
zan .  

• ERRALDOIAK. 
Erraldoi eta buruhandiak. 
1 6 :00etan. Kaleetan . 

• KALEJIRA . 
Dantzari txikien ekitaldia eta 
kalejira. 1 6 : 30ean . 

• TORERO BONBERO. 
Torero Bonberoren ekitaldia. 
1 7 : 30ean. Zezen-plazan. 

• TXARANGA. 
Txotx txaranga azpeitiarraren 
lehenengo kalej ira . 1 9 : 30-
ean . . 

• KONTZERTUA. 
Betizu taldearekin dantzaldia. 
1 8 : 30ean . Plazan . 

UZTAILAK 28 astelehena 

• ODOL-EMATEA . 
Odol-emate eguna.1 8 : 30etik 
2 1  :00etara. Anbulategian . 

Zeu on ekitaldiak-eta Uztarriara 

helarazteko aukerak: 

• Ju lian Elorza Hiribidea 4 ,  1 . a  

ezkerra (Azpeitia) 

• 943 - 1 5  03 58 telefonoa / faxa 
• 



H I  HEU !  

Pel lo Segurola Artzalye 

"Ard iyek kasu gei hyo 

egiten zoabe 

artza i-txa ku rre i " 

p 
ello Segurola Matxinbentakue 
da. Artzai txakur lehiaketetan .
parte hartzen du. Afiziyo hori 
haren koinatuek sartu ziyon eta 

etxea artzai txakurre ekarri zeben ien 
hasi zan txapelketan kontuekin. 
• Nola hasi h itzean artzai txakur-txapel
ketetan parte hartzen? 
Ni gaztie nitzenien, koinatue ibiltzen 
huan leh iaketetan, eta hure ikustea ju
ten n ituan. Hortik zetorrek nere afiziyue� 
• Eta nola entrenatzen di-
tuk txakurrek? 

garrizko gogue. Pixkenaka hasten haiz 
txakurrei ardiyek domatzen erakusten, 
au rrera pasatzen, atzera pasatzen eta 
abar. Beh i n  ikixitakuen, ardiyek txaku
rrek esandakue egiten dik. 
• Artzai batentzat garrantzitsue al da 
txakur on bat edukitzie? 
Oso i nportantie dek. Morroi ona eduki
tzie bezelakue dek, lan asko egiten dia
be. Asko laguntzen diabe. 
• Artza i -txa kur  l e h i a keta k n o l a ku e k  

dire? 
Fase desberdinek zau

I I Oso inportantie 
dek txakur on bat 

dek. Bukaerako fasera lau 
bat txaku r a i legatzen d i 
tuk. Fase hartari, erdiyen 
egoten dan eskorp ia ba
.tera sartu beher izeten diz-edukitzie. Morroi on 

bat edukitzie 
bezelakue dek" 

kiabe ardiyek eta gero es
korpia hartatik atera. 

Orai n sei artzai txaku r za
uzkeat. Etx ien  en t rena
tze n dizk i at. A rd i etara 
bialdu aurretik baztarret i
ken-eta juteko esaten zoa
bet. Gu tx i  gora-behera, 
nik nahi deten tokira ema
ten sai yatzen nauk, ze, 
lehiaketatan ere toki ze
hatz batzuetatik ibili behar I I Txakurrei 

• Noiz hasten da denboral
d iye? Bitartien zer? 
Ekainien hasten dek, eta 
Pilarikatako normalien bu
katu egiten dek. Denboral
diye hasi bitart ien, etxeko 
lanetan laguntzeko erabil
tzen dizkiagu. 

izeten diabe. 
• Zenbat ardi dauzkek? 
Gutxi zauzkeat, tailerrien 
ere lana egiten diat eta. 
Orai n ehun bat-edo eduki
ko dizkiat. Bai no 200 edu
kite natxiok. 

agi nduek emateko 
i bi ltzen d izkiagun 
h itzek ez d ituk beste 
mundukuek izeten" • N u n go l e h i a ket i e d e k  

• Eta ardiyek kasorik egiten a l  zoabe txa
kurrei? 
Txakurrek beh in  ikisten duenien, bai. 
Gainera, izugarrizko errespetue zoabe. 
Artzaiyei bai no kasu geihyo egiten 
zoabe txakurrei. 
• Nola lortzen diabe ardiyek kasu egi
tie? 
Arrazak berak ekartzen dik lanerako izu-

gustokuena? 
Aiakue gustatzen zitek, lekue ere oso 
politte dek eta. 
• Zein dituk txakurrei aginduek emateko 
erabi ltzen dituan hitzek? 
Ez dituk beste mundukuek. Pasa au

rrea, atzea, bazterretik eta antzeko hi
tzek ibiltzen dizkiagu. 

lon Aranburu 

TXIKITEKO AMETSA. " Ez zeukeat goguen , ba ino txaku rrekin  lotute, ora in  gustatuko 

zitean Euska l  Herri ko artzai-txakur txapelketie i rabaztie" 
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Harateg i eta Zerritegia 
uskal  Herriko Haragirik Onena 

San Inazio Kaleko 1 2an 

Urrut. 943 81  1 4  98 

HARZU BIA,  26 D 

TEL.  81 60 25  

ETXEKOA 1 5  00  03  

Harategia 
Odriozo/a 

H 

Harategi 
Espezial izatua 

Arana Kalea , 1 4  

4 1 

HERRIKO HARAGIA - HERRIKO TXERRIA 

ETXEKO U RDAI KIA 

FORU HIB ILBIDEA, 4 

TFNOA. 81 15 94 

KALITATEZKO 

HARAGIA 

BUSTI NZURI KO ERREBALA, • 



Gure markako PC-ak Portatilak 

Pe rife r ikoen sa lmenta eta konponketa k 
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1 
Multifuntzioak Formatu handiko inprimagailuak Laserrak 

Kontab i l itate kudeatze o roq ramen ezartzea 

Kudeaketa programak Kontabilitate 

Ekainaren 2 l etik aurrera O Zure kioskoan 

E uska ld u nok behar  d ugu n berr ia 


