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Sustatzaileak: 

Aplikazio informatikoen merkatua oso zabala da, baina, nire enpresarako 

softwarea hautatzerakoan zein da kontuan izan behar dudan irizpidea? 

Zein sistema eragile hautatuko dut? Ze nabigatzaile?, bestelako ze 

programa ofimatiko? Galdera hauei eta suertatu daitezkeen beste 

hainbateri erantzuteko asmoz zenbait irizpide emango dizkizugu mintegi 

honetan, eta zure enpresan doan erabiltzeko tresnak dituen CDa ere 

emango dizugu. 
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euskaraz ere, 

Urola Erdia 

urtarrilak 17 

AZKOITIA 

Urola Lanbide Heziketa 

Ordutegia: 

18:00-20:00 

Informatzeko eta izena emateko 

943 747 31 
www.miramondigital.com 

cursos@miramondigital.com 

Antolatzailea: 

Miramon 
Enpresa Digitala 

Euskadiko Kutxan euskaraz arreta ematea ez da beste edozein zerbitzu. 

Gure lan egiteko modua da . 
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__ Burutik beherakoa ► Jose Luis Otamendi 

Leku ederrak badira 

Beti txunditu izan nau aginte eta diru gosez 

direnek daukaten arteak, auziak nahaspi

latu eta beraien grina partikularrak denon 

arazo bihurtzeko. 

Mundiala da. Derrepente kontratistak, 

lurren jabeak eta horien aholkulariak herriaren 

ongizatea eta garapenarekin zeharo kezkatu

ta ageri dira, Robin Hood edo Patakon -dau
kanari kendu eta ez daukanari eman- berrien 

pare. Badirudi azpeitiarrontzat kontu nagusie

takC3. orain, Loiola arteko ezkerraldea edo es-

kuinaldea etxez zein lehenago bete dela. Sar

tuko gaituzte etxegile eta beraien botilero eta 

zaletuen arteko gerran, eta halako batean 

esango zaigu: kito, bukatu da dena, bildu 
zeuen hildakoak eta segi etxera. Eta gu, tonto 

aurpegiarekin, galtzaile zintzo, erretiratu egin

go gara. Aio, hurrengo iraultzara arte! 
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Oharra. Uztarriak ez du bere gain 

hartzen aldizkarian adierazitako esanen 

eta iritzien erantzukizunik 

Guk zerbitzua eta1 
l.aria eusk.araz 

Akordatzerako etxez beteko dute Loiola ar

tekoa, inori sekula galdetu gabe hori den au

kera bakarra leku eder horientzako, zergatik 

aldatu zaien lur horiei kalifikazioa, lehenagoko 

[u-i ritzia J 

08 Inkesta. Herritarrek 

sansebastianetan 

gustukoen zer duten jakin 

nahian ibili da Uztarria 

oraingoan. 

09 Iritzia. Maria Jesus 

Aranburuk hemendik 

aurrera bi hilabetean 

behin bere txokoa izango 

du 'Iritzia' atalean. 

[u-mamia] 

12 Sokamuturra. 
Aitor eta Andoni Unanue 

anaiek hamabost urte eta 

gero adio esan diote 

sokamutil izateari. 

16 KI ik. Nagore Aranburu 

aktorea Zeru horiek 
filmaren grabaketan. 

26 Alkohola. AI-Anon 

alkoholikoen taldeko kide 

baten esperientzia. 

UZTARRIA AZPEITIKO HERRI 

ALDIZKARIAREN LAGUNTZAILEAK ► 

(erakunde publikoak) AZPEITIKO UDALA 

gaiak [sarrerakoa-ul 

arauetan zerbitzu orokorretarako (kirola, osa

suna, aisia ... ) gordeta egon direnean. Gazte

ei, txiroei etxe aukera emateagatik ote da? Le

hendik ere etxe hutsik ez dagoelako? Susmoa 

daukat, hor beste zerbait egon daitekeela. 

Loiolako ezker eta eskuin aldearen promoto

rek, aspalditik udal gobernuekin izan duten 

konplizitateak hori pentsatzera narama. 

Gauza itsusi asko dela hor. Zakarrak agintzen 

duela Loiolako lohian. Eta garbi dago, hor da

biltzanak ez dira ONGak. 

[u-ja kitekoJ 

28 Gaztainak. 
Gaztainak erretzeko 

Euskal Herrian dagoen 

danbolinik zaharrenetakoa 

Azpeitian dago. 

u -euskara] 

40 lnaki Segurola. 

--

Orotariko Euskal Hiztegia 
bukatu berri dute eta 

lnaki Segurola filologoa 

lan taldeko kide izan da 

21 urtean. 

EUSKO JAURLARITZA 

Gipuzkoako Foru Aldundia KULTURI\ SAILA 

lt 103 



-iritzia J 
Enbido ► 

Olatz Prat 

HILEKO ESALDIA ► 

► ► ► ► 

Isiltasuna eta zu 

E
seri lasai, arnasa hartu, zure inguruan za

rata ateratzen duen edozer gauza des

konektatu. Ezin baduzu, gelditu hemen, 

itxaron eta isiltasun osoan gelditutakoan 

segi irakurtzen. 

Orain bai? Aurrera. 

Itxi begiak segundo batzuez, poliki-poliki. Pen

tsatu ametsetako leku zoragarri horretan, itsasoa

ren jitoan olatuak hondar ertzean lehertzen, mendi 

gailurra ... Zenbatu hamarrera arte eta entzun isilta

suna, entzun zeure arnasa, pausatua, lasai, isil 

(bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi 

eta hamar). Dastatu lasaitasuna. Aahhh ! Ez al da 

ederra? 

Hau ez da yoga ariketa bat. Zure bizimodu biz

kor eta zaratatsuan erlaxazio minutu batzuk izateko 

aukera eskaini nahi dizut. Behingoagatik, hartu tar

tetxo bat lasai irakurtzeko, ez esango dudanak 

bizia aldatuko dizulako, ezta gutxiagorik ere, dara

mazun erritmoaz kontura zaitezen nahi dut. Ibilaldi 

luze baten ondoren etxera bueltan, eseritakoan, 

sentituko zenukeena senti dezazun nahi dut, zei

nen nekatua zauden konturatzea eta gelditzeak 

dakarren lasaitasunaz gozatzea. 

► ETA PENTSATU. Ez zaizu iruditzen asko

tan gehiegi hitz egiten dugula? Zentzurik gabe

ko gauza asko esan eta hitzez esan ezin daitezkee

nak, sentimenduak, amodioa bezalako gau

zak, hala, hitzetan jartzen saiatzen gara eta hizkun

tzak behin eta berriz oztopoak jartzen diz

kigun arren berriro harri berberarekin egiten du

gu estropuz. Horror vacui-a gainditu ezinik dabil 

gizakia eta ez gara konturatzen, gehienetan ez 

bada, sarri, isiltasunak argiago adierazten duela 

sentitzen duguna, pentsatzen duguna. Hitzak, 

azken finean, udazkeneko hostoak bezalakoak 

dira; asko daudenean fruitu gutxi dagoen seinale. 

Duela ez asko lagun baten amonaren hiletara 

Ez dago belar txarrik, toki txarrean jaiotako belarrak baizik 

► ► ► ► ► ► 

joan behar izan nuen. Nire laguna ikustean ez zi

tzaidan hitzik ateratzen, "asko sentitzen dut" bai, 

baina ezer gehiago. Pertsona hark behar zuena ez 

zen ni berriketan hastea; besarkada bat behar 

zuen, besarkada luze eta isil bat. Ez naiz ba

karra izango, noski, baina konturatuko zinen, maiz, 

besarkada soil batek mila hitzek baino gehia

go balio duela. Irudi batek gehiago balio duen be

zala. 

Sekretu bat kontatuko dizut. Bada leku bat izu

garri gustatzen zaidana: Zumaiko itsaslabarra. 

Han goian, ertz-ertzean jarri eta itsasoari begira 

jartzen naiz, isilean. Egia da, han ez dago isiltasu

nik, baina badago nolabaiteko bakea, naturaren 

ahotsa soilik entzuten da, ura bortizki harriaren 

aurka, haizea abiadan aurpegiaren kontra eta, hala 

eta guztiz ere, bakea. Eguzkia itsasoan sartzen 

ikusi arte itxaron ohi dut, zerbait magikorik ba

dago hango arratsa da, berezia da, zerua gorria 

eta itsasoa berunezkoa. Hori da nire lekuetako 

bat. 

Baliteke norbaitek zorotzat hartzea; zuk, ordea, 

ondo baino hobeto dakizu zertaz ari naizen. Agian, 

zeuk ere badaukazu leku horietako bat eta hara 

joaten zara lasai egon nahi duzunean. Batzuetan 

nahikoa da leku horretan sentitzen duzun 

lasaitasuna eta bakea gogoratzea. Laguntzen du, 

ezta? 

Hor nonbaiten irakurri dut benetako laguntasu

na biren arteko isiltasuna tentsiorik gabekoa dene

an heltzen dela. Ezingo nuke hobeto esplikatu. 

Egia da. Sentsazio hori izan baduzu ohartu

ko zinen zeinen berezia den, besterik gabe, norbai

ti eskua eman eta isiltasunean egotea. Bai mo

mentu txarretan, baita onetan ere. Bion artean 

eraikitzen duzuen lasaitasun horretaz gozatzen 

egotea. 

Astegun soil baten gauez esnatuz gero, leihora 

ateratzea ere gustatzen zait. Herri guztia lo dagoe

la sumatzea, gaua entzutea. Eta ni bezala dauden 

beste pertsonak imajinatzea, bakoitza geure gau

zetan pentsatzen, inork molestatzen ez gaituela. 

Hain naiz isiltasunaren aldekoa, orduak pasatu

ko nituzkeela hari buruz hitz egiten. 
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Koldo Alda lur 

HILEKO ESALDIA ► 

Ixitxarak dantzan 

N 
ahiz eta berezko zentzua erabat galdu 
duten gabon festak ia gainditu ditu
gun, oraindik atzealde inguruan dan
tzan susmatzen ditut hipokresiak bera-

rekin duen ezintasunak sortu ohi dizkidan txitxa
rak. 

Kontsumismoaren eredu bihurtu diren festen 
atarian ginela irakurri nuen guipuzcoanismoa eta, 
bide batez, espainolismoa gehien bultzatzen ari 
den egunkarian: herrialde honetako biztanle ba
koitzak, batez beste, eta adinari erreparorik egin 
gabe, 60 euro gastatzen omen ditu Gabonetako 
loterian. Harro, oso harro ote zioen iruditu zitzai
dan: gipuzkoarrek badute diru hori horretan xahu
tzeko; beraz, ederki bizi gara. Edo horrelako zer
bait. 

Baina politikan bezala gai horietan ere eremua 
zenbat eta zabalago hartu ulertezinagoa egiten 
denez, etxe ondora ekartzea izango da egokiena 
zenbakien itsasoan ito ez gaitezen. Ea, Azpeitian 
13.500 lagun bizi gara gutxi gorabehera. Ondo
rioz, abenduaren 22ko loterian 81 0.000 euro, ia 
140 milioi pezeta bota ditugu. Lotsaren aztarnarik 
gabe. Harro. 

► BATU ETA BATU. Segituko al dugu zenba
kiekin? Espainiako administrazioak aitortu due
nez, saritan% 70 banatzen dute. %30 beraientzat 
gordetzen dutela, alegia. 810.000 eu
rotik 243.000 euro estatuarentzat. 42.000.000. 
pezeta. "Mila esker bihotz-bihotzez ekarpen
txoa egin duzuen guztiori" esatea bakarrik falta 
zaie. 

Jarraituz gero, erabat frijituko naizenez, zenba
kiak utzi eta jo dezadan espekulazioetara. Beno, 
zer egin dezake auzoko hiriburuko gobernuak gure 
herriak hain bihotz onez eman dion diruarekin? 
Perkala ezagututa ez dago burmuinari estutu han
dia eman beharrik. Ezkutuko dirua tentagarria 
denik ez didazue ukatuko. 

► AUKERAK. 1. Audientzia Nazionaleko epaile
ak, nerabe aroko andregaiaren bularrak bailiren, 

Txitxarak hazi egin dira,itxuraz, jaten eman diegulako 

06[r-,..,;] 

igurtzi eta igurtzi euroen laztanak erabat goza di
tzan arte. Fiskalak ere aginaldorik gabe ez utzi, ba
dazpada, makrosumarioetatik eta epaiketa arrun
tetatik inor zutik atera ez dadin. Norbaitek deklara
zio garrantzitsuren bat egin nahi badu, hari ere es
kupeko zabala. 

2. Sansebastianetan txorimalo batzuk bidali 
hain erakarpen ederra egin duen herrira, herrita
rrak norekin, non, nola eta zertan dabiltzan azter 
dezaten. Eta argazki eta guztiz bada, soldata bi
koiztu. Diruagatik ez dadila izan. Ez behintzat orain, 
poltsa betea dugunean. 

3. Diru laguntza berezi bat ezarri komuni
kabide zintzoen zuzendariei, irratsaio, tertulia eta 
orri bakoitzean azpeitiarrek garbi izan dezaten, 
besteak beste heuren laguntzari esker, herri 
honen eskubideak ez daudela zapalduta eta kons
tituzioaren altzoan baino epelago ez direla inon 
izango. 

4.Nahiz eta munduan dirurik ez den egiten 
duten lan eskerga ordaintzeko, eskupekorik gabe 
gelditu behar ez duten besteak, gure morala eta 
duintasunaz arduratzen den hainbat foro, elkarte 
eta pertsona zehatz. Gaueko telepredikadore 
sasi-liberalak barne. 

5. " . . .  eta horrela bizi ohi gera sortuz ta sortuz 
gure aukera, atsedenik hartu gabe ... ". Barregurarik 
ez. Eta hau gabonetako zozketa ezagunari dago
kionez. Baina ... eta lotoa? Eta primitiba? Eta itsue
na? Eta euro ez dakit zer? 

6. Sermoi moduko hau idazten hasi naize
nean ohartu naiz oraingoan ere berandu gabil
tzala okerra zuzentzeko, garaia joan dela, eta zer
txobait bueltan etorri zaionaren poz ulertezinak txi
txarak dantzan jartzen dizkidan une honetan uste 
dut zerbait gehiago egin daitekeela arlo hone
tan ere. Ez dakit, noizean behin elkartu era
soari nola kontra egin erabakitzeko edo antzeko 
zerbait. Edo ur sakonetan sartu, propio, pentsa
tuz zer egin daitekeen Azpeitia bezalako herri ba
tean 42.000.000 pezeta gehiago izango bageni
tu. Solidaritatean murgiltzea saririk gustagarriare
na dela sinesteraino. Zaldi herrenaren entrenatzai
learen garaipen ametsa. Eta esnatzen ez garen bi
tartean bapo ibiliko dira batzuk gure hipokresiari 
esker. 

7. Eta amesgaizto honetan Silviak zioen legez, 
sugeak irentsiko gaitu. 
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[ -iritzia] 1bat buru. hainbat aburu 

Trauski 1 ► Jon Berdejo 

Bai, baino 
sokien bestaldien 

zezena daola 
ahaztube !!! 

au ► 

Jokin Uranga 

08['"'M'i] 

MUUU n � 

Kokoteraino gaude 

Lelo horren pean hainbat kartel, pankarta eta abarrekin egin dugu 

topo azkenaldian. Besterik ez dioenez, bakoitzak atera zituen ondo

rioak. Zertaz egon gintezke kokoteraino? Sexu erasoez? Langabeziaz? 

Poliziaz? Bururatzen zaizkidanak dira, ziur gehiago etorriko zaizkizuela! 

Baina 'moskea' kanpainaren helburu bakarra azpeitiarrok azkenal

dian pairatu dugun errepresioa salatu eta gainditzea da. Asko gara, 

gehiegi (pertsona bakarra ere gehiegi litzateke) urte hauetan kartzelara 

joateko mehatxupean bizi garenok. Bakarren bat ere bada zuloan bere 

bizitzako urterik onenak pasatu dituena. 

Argazki bat ateratzen izan ginen aurrekoan, eta 21 izan ginen bilduta

koak, bakoitza bere historiarekin. Marroi handiago edo txikiagoarekin 

baina denok gure sinesmen eta pentsaerekin koherente izatearren gu

reak ez diren epaitegietan epaituak edo epaituak izateko zain gaudenak 

ginen. Eta nork eramaten gaitu epaitegietara? 

Denetik dago: batzuk Espainiako Poliziak, beste batzuk EAJk eta 

besteak Udaltzaingoak. Harrituta azken horiekin? Ba, pentsa zenbait 

udaltzainek (ez denek) ikastetxe aurrean txistua jo eta isunak jarri baino 

gehiago egiten dutela. Gure supermaderoek, txapelgorriekin kolabora

tu eta gazteak Madrilgo Auzitegi Nazionalera bidean jartzeko batere 

erreparorik ez baitute. Sinestezina badirudi ere ez da denbora asko 

udaltzain baten salaketaren erruz hara joan ginela bi gazteri laguntzera. 

Beste marroiak, kartelak jarri, manifetara joan eta horrelakoengatik 

dira. Udaleko kargu-hartzean izandako balizko istiluengatik ere gazte 

bati bost eta beste bati hiru urteko espetxe zigorrak eskatzen dizkiete. 

Onartezina denez, salaketa ekintzak antolatuko dira, bakoitzak ikusi

ko du non eta zer eman. Erakuts diezaiegun kokoteraino gaudela. 

Galdetuz_,► __ � 

Sansebastian 

jaietan zer 

gustatzen 

zaizu gehien? 

T 

JORITZ GALARRAGA ► 
azpeitiarra 

"Sansebastianak 

asko gustatzen 

zaizkit niri. 

Sokamuturra 

gustatzen zait 

gehien, baina oraindik ez naiz 

zezenaren aurrean ibiltzen; 

ni begira egoten naiz". 

GORKA ETXEBERRIA ► 
azpeitiarra 

"Asko gustatzen 

zaizkit 

sansebastianak. 

Gehien gustatzen 

zaidana 

sokamuturra da. Danborra 

jotzea ere gustukoa dut, 

baina gutxiago". 

AITZOL GALARRAGA ► 
azpeitiarra 

"Sansebastianetan 

gehien gustatzen 

zaidana zezenean 

ibiltzea da. Niri 

danborra jotzea 

baino gehiago gustatzen zait 

hori, baina badaezpada 

zezenarengandik urrun ibiltzen 

naiz". 

URKO ARRIETA ► 

azpeitiarra 

"Asko gustatzen 

zaizkit 

sansebastianak 

niri. Danborra 

jotzea-eta gustukoa 

dut, baina zezena gustukoagoa". 



___ .punteak ► 
GORA. 
Aurten lzarraitz pilotalekuan 
egingo dira danborradako 
entseguak. Azoka plaza baino 
leku handiagoa eta erosoagoa 
da. Aurrerapausoa da. 
Ea helduen danborradan bertan 
ere aurrerapausoak ematen 
diren aurten; ari dira neurriak 
jartzen. 

GORA. 
Imanol Zinkunegik bere 
aurreneko filma zuzendu du: 
Pailazokeriak. Jaiotzez 
azpeitiarra da Zinkunegi, nahiz 
eta aspalditik Donostian bizi. 
Azpeitian abenduaren 26an bota 
zuten, Soreasun. 

Iazko sokamuturreko une bat, 

Errebalean; NEREA URANGA 

GALDERA. 
San Sebastian eguna ostirala da 
aurten. Iganderako (22rako) 
sokamutilek Udalari zezena 
jartzeko eskatu diote, beraiek 
prest daudela lan egiteko. Jarriko 
al du Udalak? 

__ Uztarriaa com ► 

Inkesta. 
Neguan eguraldi txarra 

etortzen da. Gurpilentzako 

katerik bai autoan? 

► Bai. %25. 
► Ez. %75. 

Orain dagoena. 
► Inkesta. Gabonetan noiz 

egiten dituzu opariak? 
► Eztabaida. Lagundu 

Gabonetako erregaloa 
pentsatzen. 

zenbat buru, hainbat aburu[iritzia-U] 

-�-er dio? ► Aritz Arzallus (Gaztetxeko gazte problematika taldeko kidea) 

Gaztetxea gazte arazoak landuz 

Gaztetxeak urte erdia darama martxan eta beti 
garbi izan dugu helburua ez dela Gaztetxea, 

gazteok lortu nahi ditugun helburuak lortzeko tresna 
bat baizik. Gazte asanblada baten helburua, gazte 
problematika landu, lortu nahi denaren alde borroka 
egin eta sistemari alternatibak ezartzea da. 

Hori horrela izanik, Azpeitiko gazteek dituzten ara
zoen inguruko diagnosi bat egin beharra ikusi ge
nuen, eta diagnosi horretatik abiatuta arazoen lanke
ta egiteko asmoa dugu. 

musika, komunikazioa, errepresioa, proiektu txiki
tzaileak, euskara . .. ) eta gai horietan murgilduta dau
den eragileekin bildu gara, eta eragile horiei ere 
diagnosian parte hartzeko konpromisoa eskatzen 
diegu. Ondoren, herriko ahal den gazte koadrila 
gehienekin bilduko gara diagnosi honetan parte har 
dezaten, eta otsailaren 1 San parte hartzeko deialdia 
ere egingo diegu. 

Diagnosi hori egiteko lan-talde bat osatu da eta 
lan-talde horrek otsailaren 1 Ban eztabaida goiza an
tolatu du. Ondoren, egunean osoan, beste ekintza 
ezberdin batzuk ere izango dira. 

Egun horren aurretik gai horiez hausnartzen has
teko gai ezberdinen inguruko hitzaldi zikloa ere anto
latu dugu. Hitzaldi horiek urtarrilean hasiko dira eta 
bost astetan izango dira. 

Diagnosi hori egiteko abiapuntutzat gai ezberdi
nak aukeratu ditugu (etxebizitza, lan baldintzak, 
drogak eta aisialdia, emakumearen egoera, kultura, 

Baina gazte problematika lantzeaz gain, beste lan 
taldeek ere euren lanean jarraitzen dute; aisialdikoak 
ekintza eta ikastaroak antolatzen, azpiegiturakoak 
gaztetxea egituratzen . . .  ; eta herriko gazte guztiei 
deia luzatzen diegu bertan parte har dezaten. 

Urte berria, asmo zaharrak 

Lehenik, txoko honetatik zuekin egoteko aukera eman didatenei es
kerrak eman nahi dizkiet, eta zuri irakurle, errespetu handiz, eskertu 

nire burutazioak irakurtzeko beta hartzen duzulako. 
Gabonak pasatu ditugu, berriro ere eguneroko errealitatean sartze

rakoan, panorama ilunean aurkitzen gara: negua, egun motzak, hotza, 
euria, izotza ... eta egutegia zenbaki beltzez betea. Giro honek ematen 
digun 'makaltasunean' sarritan, egutegiari begiratzen diogu eta festei 
aurre egiteko prestatzen hasten gara. Sansebastianak, inauteriak edo 
elurretako irteerak, negua lehenago pasatuko ote zaigun pentsatuz. 

Bitartean errealitateak bere erritmoa darama eta egunen joan-eto
rriak beste zenbait berri ekartzen dizkigu. Egunerokotasunean murgil
tzen gara eta Urte Zaharrak bere azken hilabetean, hainbat egun bere
ziren bitartez, gordintasunez begien aurrean ipini zizkigun zenbait ego
era, akaso ahazten ditugu. 

Hies eguna, emakumeen aurkako indarkeria salatzekoa . . .  eta abar 
luze bat. Horietatik guztietatik_ nik Euskararen Eguna berriro eskuratu 
nahi dut eta egun hartan bakoitzak izango zuen asmo berritua jaso. Zo
rionez, herri euskaldun batean bizi gara, gure hizkuntza asko erabiltzen 
dugu; hala ere, badira oraindik zenbait hutsune: zenbat irakurtzen edo 
idazten dugu euskaraz? Zenbat aldiz hitz egiten dugu gazteleraz aurre
an dugunak ez dakiela pentsatuz? Zenbat aldiz betetzen ditugu erakun
de desberdinetako paperak gazteleraz hobeto beteko ditugulakoan? 
Zenbat aldiz ikusten ditugu helduak haurrei euskaraz hitz egiten, be
raiek euren lagunekin gazteleraz hitz egiten duten bitartean? 

Har ditzagun asmo zaharrak eta urte berrian txertatu. Datorren Eus
kararen Egunean nola ote dugu denona den euskararen altxorra? 

◄ Eta best __ _ 

Maria Jesus Aranburu 
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Azpeitia hiri zintzo eta leiala ► Andoni Salegi 
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► Gabonetan 'pozak' eta 'zo r ionak' ga i l e ndu behar dute la i rakatsi d igute 

ume-umetat ik ,  ba i na  beste lako sentsaz io  i l u n i k  ere noz itzera i r its i ko den i k  
ez da fa lta ko au rten .  

Chinatown 

M 
i ke l .  Alaken, 
Alaken, a la pi
ku/a tun bai 
l e n  . . .  Gaur, b i  

aste luzeko opor re i  has i era 
eman zieat eta pozarren nagok 
aurtengo gabon zoriontsuez 
gozatzeko prest. 
H a izku rg i .  Erotu egin al haiz  
ala? Zer dute ba gabonek zo
rioneko? 
M i ke l .  Gabonetan denok gau
dek alai, familia gi roan, aspald i 
ko istor io  zaharrak entzunez 
eta guzt iok elkartur ik  gabon 
kanta politak abestuz. 
H a i z k u rg i .  H i k d eskr ibatu 
berr i  d i tuan gabon i d i l i koak, 
Disneyko filmetan soil ik gerta
tzen d ituk. Konturatuko haizen 
bezala, gabonetan kontatu ohi 
d i ren istorio guztiak buruz ze
k i zk iat eta horregat i k, erotu 
baino lehenago, haiengandik 
ahal den bizkorren ihes egiten 
saiatzen nauk, kalean dagoen 
parrandaren egarriz. 
M i ke l .  Ai tortzen d iat fami l ia  
guztiak ez d irela igualak eta, 
beraz, ala i tasuna eta poza ez 
dela berd in banatzen etxe guz
t ietan, ba ina ez d i dazue uka
tuko hunk i garr i a  ez d e n i k  
Errege Egunean, goizean ja iki 
eta bezperan garbitutako zapa
ten ondoan opari mordoa ikus
te a !  Egun hor i no i z  i r i ts i ko 
nagok. N ik, badaezpada ere, 
nire errege kuttunenari -Baita
sarri alegia- igorri z ioat eskari 

gutuna. Zuek nor i b i dal i d io
zue? 
Xa bier. Erregeek egin dezate
la bera i en lana, ba ina euren 
erresuman. Gure herrian opa
riak eta alaitasuna banatzen d i 
tuen bakarra gure Olentzero 
ma i tea duk. Euskal gabonak 
beste herrialdeetako gabonen
gand ik bereizten d ituen ikurra, 
Olentzero bere asto ga inean 
mend ian behera ikustea duk. 
Gainera, oso kuriosoa irud itzen 
zaidak nola ume askok, 'errege 
beltza' duten kuttunen, kontu
tan izanda urte batzuk geroago 
zenbaitek beltz ik ikusi nahi ez 
dutela inguruan. Umetan Bal
tasarrek opari  eskasak ekar
tzen z i zk ielako i zango d uk, 
akaso! 
Ha izkurgi .  Zer Olentze
ro, zer Baltasar eta zer 
erregeondo ! Gabonen 
inguruko trad i z ioa p i 
kutara zoak! Izan ere, 
aurtengo opariak 
ez d i tuk etorr i-
ko ez mend i 
a l d e t i k , 
ezta urru
neko ba 
samortu 
ren batetik 
ere. Ek ial 
de urrune
an ba d uk 
h e r r i a l d e  
han d i bat,  
eta, heren-

sugeak ahot ik  sua botatzen 
duen bezala, 'opar i '  mordoa 
iristen duk hand ik gure etxeeta
raino. 
M i ke l .  Zer esan nahi duk ho
rrekin bihozgabe horrek? 
Ha izku rg i .  Ez ezak inozo aur
pegi hori jarri ! Nola esplikatuko 
hukek bestela, so inean dara
man jaka dotore horren jato
rria? Teknologi berrien abantai 
lak aprobetxatuz, I nternet 
bidez, edozein merkatura iriste
ko parada d iagu gaur egun. 
Horrela, prez iorik onenean eta 
erosotasun osoarekin edozein 
produktu erostera ino i r isten 
gaituk. Galde iezaiek Azpeitiko 
dendari tx ikiei bestela, gabon 

inguruak, urteko egun ik 
oparoenak i zanda sa l 
mentarako, zenbat sa l 

tzea espero d uten 
aurtengo honetan. 

a rti kui ua [ i ritz ia-u] 

Izan ere, herri erd iak egin z iek 
d agoeneko bere esakar ia  
'errege txinoei ', gutun elektroni
koa baliabidetzat hartuta. Zein 
da gure herriko dendari eta sal
tzaile txikien etorkizuna aurre
rantzean, Txina bezalako mer
katal zentro erraldoi baten au
rrean? 
Xabier. Garbi zagok gabon os
pakizunen inguruko tradiz ioek 
itzulipurd i galanta jasan dutela. 
Fam i l ia giroan ospatzen zuan 
festa erl ij ioso bat izatetik, kon
tsumo eta geh ieg i ker i aren 
erresuman bihurtu duk. Bate
t ik, umeak eta helduak, opar i 
eta jak i r ik  onenek in ere ez in 
konformatuz, aldamenekoare
kiko bekaizkeriz jota. Gazteak, 
ald iz, festa eta parranda ega
rriz, afari legea egin ahala kale
ra azkar, urtea alkoholetan blai 
ekiteko prest. Hori gutxi izango 
ez balitz, zenbait gazte majade
ro gainera, Pomez Harria buru 
dutela, kalean edozein txikiz io 
egiteko prest, petardo arrisku
tsuak lehertzetik hasita, gabo
netako argi koloretsuak puska
tzeraino. 
M i ke l .  Gabonetan sartu berri 
gaituk eta ez d iat inorekin hase
rretzeko asmorik. Norberak ja
kingo d ik urte osoan zehar egin 
eta egin gabe utzi duena. Hor
rregati k zue i guzt ioi eskan ita 
kanta zoragarri hau: Din Oan 
Oon ,  D in O a n  Don Egube 
mon . . .  

l � J l l  
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utz i d i ote 

S O KARI 
Aitor eta Andon i U nanuek hamabost u rte pasatu 

d ituzte zezenean sokamut i l ,  eta ora i n  utz i  egi n 

dute ; besteak beste , gazteagoe i lekua egiteko 
► Testuak: M i ren Garate ► Argazkiak: Aitor eta Andoni Unanuek utzita, eta I h i ntza Agi rretxe 

U 
rteak joan eta urteak eto
rri, Azpeitian osasuntsu 
segitzen du sokamutu

rrak. Ederki dakite hori Aitor eta 
Andoni Unanue anaiek, sokamu
turrarekin har reman estua izan 
dutelako, hamabost urte ingu
ruan a ritu di relako sokamutil. 
Orain, baina, utzi egin dute. 

"Betidanik izan gara zezenzale
ak. Aita ere hala zen, eta, batez 
ere, sokamuturra txiki-txikitatik 
bizi izan dugu", diote bi anaiek. 
"Orduan sokamutil ibiltzen zene
tako batek jendea behar zutela ai
patu zigun, eta halaxe hasi ginen". 
Orain hamabost urte inguru izan 
zen hori. Lehendabizi bietan gaz
teena, Aitor, hasi zen eta handik 
urtebetera Andoni anaia. Harrez
keroztik, urtero atera dira. Hasta
pen haiei buruz galdetuta, soka
muturreko lehen urtean "beldur
tuta" egon zela gogoratzen du Ai
torrek: "Orduan sokamutil atera-

gabe aldatzen da. Hasi ginenean 
zegoen taldetik inork ez du jarrai
tzen. Gu baino hogei urte zaha
rragoekin a ritzen g inen lehen ; 
orain hamar urte gazteagokoak 
ere badaude", dio Andonik. 

Jendeaz gain, beste hamaika 
gauza ere aldatu dira sokamutu
rrean. Sokamutilen segurtasunari 
dagokionez, esaterako, aurrera
pausoak eman di ra. "Lehen ez 
genuen segurorik ere izaten eta 
zezenarekin min hartu eta lanera
ko gai ez izanez gero, arazoak iza
ten genituen". Era berean, soka
muturraren gogortasuna ere han
ditu egin dela uste dute. "Lehen 
bi zezenekin pasatzen zen arra
tsalde guztia; orain, aldiz, ordu er
diro aldatzen dute. Hala, zezena 
fresko-fresko ateratzen da, indar 
handiagoarekin. Bestalde, zeze
nak ere gero eta handiagoak iza
ten dira. Horregatik du Azpeitiko 
sokamuturrak hainbesteko gogor 

tzen zi renak beste belaunaldi ospea". 
batekoak ziren, ni baino askoz ere 
zaharragoak, eta ni nintzen gazte
ena. Hori dela eta, errespetu han
diarekin hasi nintzen. Gero anaia 
eta gure adineko beste lagun ba
tzuk hasi zi ren eta ordutik hobe-
to". "Sokamuturrean jendea eten-

12 [h-n ] 

► PRESTAKUNTZ A. Sokamu-
turra ren gogortasun hori dela 
medio, sokamutila izateko gutxie
neko prestakuntza fisikoa izatea 
ezinbestekoa da. Kalean gora eta 
behera lasterka ibili, zezenari tira 

egin . . .  ; inda r eta a rintasunik 
ezean, gaizki ibili behar izaten du 
sokamutilak. "Guk, batez ere, las
terka egiten dugu sokamuturrera
ko prestatzeko; gimnasiora ere 
joaten gara, baina gutxiago". Hala 
ere, ez da gaur eguneko kontua 
prestaketa egitea. "Sokamutilak 
beti p restatu izan di ra ; o rain, 
akaso, gehiago". 

Era berean, lan lotua da soka
mutil ateratzea, gaueko parranda 
asko mugatzen baitu. "Guk bada
kigu hurrengo egunean zer egin 
beha r izaten dugun eta geure 
bu rua kont rolatu beha r izaten 
dugu: gutxiago edan, lehenago 
erretiratu ... Hala ere, geure bo
rondatez egiten dugu, ez gaitu 
inork behartzen horretara", dio Ai
tor rek. Badu hor ren ingu ruko 
anekdotarik ere: "Behin, astearte 
karnaba! goizean ez zitzaidanez 
zezenean i rtetea tokatzen, pa
rrandara irten nuen. Gero batek 
ezin zuela-eta niri tokatu zitzaidan 
goizean zezenera joatea. Orain
dik gogoan dut lnpernu sozieda
dean gosaldu eta kor rika nola 
joan nintzen etxera aldatzera. Bi
dean etxafuegoak jo zuen eta ni 
han joan nintzen lasterka oraindik 
aurpegiko ma rgoak e re kendu 

► ► 

,, 
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► ► 
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Aitor eta Andoni Unanue, p i lotalekuan. 
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,Jendea badago 

soka mutil ateratzeko 

prest , eta badakigu 

guk utzi arren, ez dela 

arazor ik izango" 

AITOR UNANUE ► 

sokamutil ohia 

, , Behin , gauzak 

prestatzen ari ginela, 

azkoitiar bat azaldu zen 

soka mutilez jantzita; 

sokan irten nahi zuen " 

ANDON I  UNANUE ► 

sokamutil ohia 

gabe". Ez omen zen egun ederra 
izan hura. 

Baina zergatik dute hainbeste
ko arrakasta zezenek Azpeitian? 
Horren arrazoia, hein handi bate
an bederen, inauteriak mantendu 
izana dela uste dute Unanueta
rrek. " Inauteriak debekatzen hasi 
zi renean, jai horiekin zerikusia 
zuen oro baztertu nahi izan zuten. 
Eta horixe bera gertatu zen soka
muturrarekin ere", dio Andonik. 
Nolanahi ere, Azpeitian ere debe
katu izan da sokamuturra; hala, 
f rankismo ga raietan, 19 68 eta 
1 9 69an gala razita egon zen. 
Orain dela hamabost bat urte, be
r riz, Zezenaren gaitza izeneko 
gaixotasuna izan zen ez egotea
ren arrazoia. "Festa negargarriak 
izan zi ren, bazirudien ez ginela 
festak ospatzen ari. Jendeak hura 
ez zela Azpeitia esaten zuen". 

Aitzitik, sokamuturra ohi baino 
gehiagotan egotea ere gertatu 
da. "Sansebastianak asteburuan 
tokatzen direnean, egun batean 
luzatzeko ahalegina egiten dugu; 
esate rako, au rten. Ea U da lak 
kasu egiten digun". Hala e re, 
gehienez egun bat gehiagoz iza
ten da, eta ez garai batean beza
la, sansebastianetatik karnabalak 
bitarteko igande guztietan. "Or
duan ganaduak kanpotik eka r
tzen ziren eta Azpeitian ukuilu bat 
jartzen zen. Eta, zezenak herrian ►► 

lJN.n 1 13 
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Biak, astea rte goiz batez. Aitor, plazan, orain dela hamabost bat urteko argazkian. Andoni, lag unekin, zezenaren zain. 

►► bertan zeudela aprobetxatuz, 
atera egiten zituzten igandero". 

► KOSTU BAXUA. Sokamutu
rraren kostu ekonomikoa oso 
baxua da. "Sokamuturra, eskain 
daitekeen ikuskizunik merke eta 
arrakastatsuena da", uste dute. 
" Kaleak prestatuta egoten dira 
zezenarentzako eta zezenak 
ekartzea ere merkea da; sokamu
ti lok, berriz, borondatez egiten 
dugu lan, ez dugu dirurik kobra
tzen; kosturik handiena gure se
guroak izaten du". "Maiz esaten 
da Azpeitian ez dela ezer egoten 
neguko asteburuetan. Sokamu
turra egun bat geh iagoz jarri 
duten bakoitzean, arrakasta han
dia izan du, kaleak leporaino bete 
direlako", uste du Andonik. 

Sokamuturrak herriaren alda
ketetara moldatu behar izan du, 
txoko batean ez bada bestean 

beti izaten direlako lanak, eta hori 
dela-eta urtero egin behar izaten 
diote eskariren bat Udalari. Hala 
ere, sokamuturra bere horretan 
mantentzen ahalegintzen dira, 
nahiz eta horrek Udalarekin hain
bat tirabira izatea ekarri .  "Orain 
urte gutxi, m iserikordia aldera ze
zenik ez eramateko eskatu zigu
ten, eraberritzen ari zirelako . 
Baina toki horretara jende asko 
joaten da eta guk eraman egin 
genuen. Udalak sokamuturrari 
babes handiagoa ematea gusta
tuko litzaiguke. Guk geure boron
date guztia jartzen dugu baina 
maiz oztopoak jartzen dizkigute", 
kexatzen dira sokamutilak. "Gai
nera, guk egiten ditugun eskaera 
guztiak herriaren onerako izaten 
dira, bai segurtasun neurriak har
tzeko esaten dugunean eta baita 
egun gehiagotan jartzeko eska
tzen dugunean ere; ez dugu uler-

AIZPU RU AUTOAK 
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tzen zergatik jartzen dizkiguten 
hainbeste traba. Batzuetan soka
muturrak duen aurkari nagusia ez 
da jende falta izan, Udala baizik". 

► PASA D I ZO AK. Urte askoan 
gauza asko ikusi eta bizi ahal izan 
dituzte bi anaiek. " Be h in Etxe
Zur i  aurrean geunden zezena 
atera aurretik gauzak prestatzen 
eta han etorri zitzaigun azkoitiar 
bat sokamut i lez jantzita sokan 
irten behar zuela esanez. Hark ze
zenean irten nah i  zuela esaten 
zigun. Guk azaldu genion soka
mutil izatea ez zela horrela izaten, 
ez zuela nahi zuenak nahi zuene
an irteten, eta halakoren batean 
ulertu zuen. Baina ia-ia bost be
harrean sei irten ginen!", gogora
tzen du Andonik. 

Aitorrek ere ez du haztuko kan
toi batean gertatutakoa : " Behin 
kantoi bateko leiho batera igota 

Lore Sortak 
Koroiak 
Lore Apaingarr iak 

Etxeetarako 
zerbitzua dugu 

,, .Tel . 943 8 1 5 1 87 
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nengoen zezena ikusten. Zezena 
etorri zenean behean zegoen gi
zona harrapatu zuen. Gizon hark 
ume bat zuen eskuetan eta guri 
bota zigun. Eta guk, airean harra
patu behar izan genuen", akorda
tzen da. 

Iaz atera ziren azkenekoz Aitor 
eta Andoni soka m util . " Orain 
beste ardura eta konpromiso ba
tzuk ditugu eta horregatik erabaki 
dugu uztea", dio Andonik. " Gai
nera, jendea badago sokamuti l 
ateratzeko prest, eta badakigu 
guk utzi arren, ez dela arazorik 
izango jendea aurkitzeko, eta ho
rrek ere lagundu digu erabakia 
hartzen", uste du Aitorrek. Hala 
ere, ez dute sokamuturra alde ba
tera uzteko inongo asmorik. " He
mend i k  aur rera ere h or ibiliko 
gara zezenaren ingu ruan ; ea 
seme-alabei ere zaletasuna piz
ten zaien .. !'. ◄ 
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gort inak, ohazalak, 
edredoi nordikoak . . .  

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

I rudiekin ,  lraurgi bailararen zerbitzura 

Grabatutako bideoen kopiak 
eg iten d i ra 
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ZE RUA 
Nagore Aran buru aktore azpe it ia rra k 'Zeru hor iek' f i l ma 

garbatu zuen uda n ;  hu ra da aktore nagus ia . Hona hemen 

f i l mako bertako i rud i batzu k, l ge ldo prod u ktorak utz i ta 

.... I KASTEN ETA ERREPASATZEN.  

16 (� ] 

Nagore Aranburu aktore azpeit ia rra Bernardo Atxagaren 'Zeru Hor iek' l i bu ruan o inarrituta ko eta 

Aitzpea Goenagak zuzendutako f i lmeko aktore nagusia da.  



.. FI LMAKETA. 
Nagore, Irene ETAko kidearen paperean sartuko da, eta 

kartzelatik irten, Euskal Herrira bueltatu eta berriro 

eguneroko bizitzan integratu nahiko du. 

FI LMATU AU RRETI K. 
Filmatzen hasi aurretik azken ukituak emateko momentua 

izaten da. Argazkian, Aranburu txukuntzen duten bitartean, 

lban Garate aktore azkoitiarra begira. ► 

k l i k [ma m ia-U] 

AUTOBUSA. 
Grabaketa, besteak beste, Bartzelonan izan da. 

Argazkian, aktoreak autobusean. Filman Irene 

autobusean bueltatzen da Euskal Herrira. 

l :r..n 1 1 7  



[U-ma mia ] k l i k  

ADI -AD I .  
Zuzendariak zerbait esaten d ien bitartean, adi-adi entzun 
eta zuzen-zuzen begi ratzen diote Aitzpea Goenagari 
aktoreek. 

._ TARTEAN. 

◄ 

Batzuk prestatzen 
ari d i rela, besteek 
taldekoekin berriketan 
aritzeko beta izaten 
dute; bai fi lmaz hitz 
eg iteko, baita 
bizitzaren gorabeherez 
h itz egiteko ere. 
Argazkian, Aranburu 
bera taldekoekin h itz 
egiten. 

GERTU KOAK. 
l ban Garate aurkezle eta 
aktore azkoitiarrak ere 
parte hartu du f i lmaren 
grabaketan. 
Argazkian, Nagore 
Aranburu eta biak 
fi lmaketako egunetan. 



Izenari 
ukitu bat 
Azaroaren 28an 
p rop osamen h au 
egin zuen lnaki Be
o bidek uztarr ia.  
com/euskara ata
lean : "Ez al litzate
ke,  agian , h obea 
' Uztarria Azpeitiko 
Kultur Koordinado
ra' izena izan beha
rrean , ' Uztarria Az
peitiko Kultur Koor
d i n a k u n d e a ' ? 
Arrazoiak: ' Koordi
n adora' termin oa 
ez da Hiztegi Ba
tuan azaltzen , ezta 
bestelako h iztegie
tan ere. ' Koordina
kundea', aldiz, as
kotan azaltzen da 
(Hiztegi Batua, El
huyar, Hiztegi Han
dia . . .  ) Gero eta 
erakunde gehiago 
hartzen ari dira 'ko
ord i n aku n d  e' ter
minoa". U ztarriaren 
zuzen daritzak az
tertu du eta h e
men dik aurrera ,  
U ztarria Azp eiti 
ko Kultur Koordi
n akun dea izan go 
da. 

1 .042 
bazkide gara 

dagoeneko 
Uztarrian ; 

eskerrik asko 
denei 

uztarriaren tartea[mamia-u] 

bazk i deen batza rra k of i z i a l k i ona rtu du  

KAFE ANTZOKIA SORTZEKO PROPOSAMENA 

A benduaren 1 7an izan 
�en Uztarria Kultur Ko
ordinakundeko bazkideen 
urteko batzarra. Honatx la
burpena (joan ez ziren baz
kideen tzat txostena egoi
tzan dago, eskura) . 

2005 ► 

Kom u n i ka z i o a. 200 4 ko 
ildotik segitu zen : Urola 
Kos tako Hitza-n, herri aldiz
karian , bi liburu atera, Lite
ra tuz ta- n  ... Balan tze ona 
egin zen . U ztarria.com-en 
hobekuntzak egin ziren eta 
Argia Saria irabazi. 
Eus ka ra. U ztarriaren eta 
U dalaren h itzarmena eten 
egin zen urtarrilean (2004-
ko batzarrean h itz egin zen 
horretaz) . Harrezkero, Uz
tarriak segitu du normaliza
zio lan ekin (Bai Euskarari 
Ziurtagiria . . .  ) . Hitzaldiak ere 
antolatu zituen 2005ean . . .  
Kultura .  Soreasuko kultur 
gunea osatzeko Uztarriako 
zuzendaritzak eta taldeek 
egin dako p rop osamen a 
ofizialki ontzat jo zuen baz-

Abenduaren 1 7an egin zen batzarreko i rud ia. ! I H INTZA AG IRRETXE 

kideen batzarrak (Sorea
sun Kafe Antzokia sortzea) . 
Bazkideak leh endik infor
matuta zeuden , berripaper 
baten bidez.  Bestetik ,  
IV. Kulturaldia egin zen. 
A u r reko nt u a .  1 1 3 . 9 79 ,  
65ko gastuak izan ditu el
karteak. Oraindik ez du itxi 
urtekoa, eta enpazean bu
katzea espero du (200 5-
ekoa ordaintzeko falta diren 
bazkideek ordainduz gero) . 
Bazkideak. 2004 bukae
ran iritsi zen Uztarria 1 .000 
bazkide izatera. 2005ean 

kopuruari heltzeaz gain , igo 
egin du: 1 . 042. 
Besterik. Bi porra (T aurre
koa eta bertso finalekoa) , 
txosna saninazioetan . . .  
H itzeko. Hitzeko Euskara 
eta Komunikazio Zerbitzua 
S.L. enpresaren (U ztarriak 
sortu zuen 2004an) urteko 
balantzea egin zen. Ona. 

2006 ► 

Komun ikazioa. Ildo bere
t ik segitu orain goz, eta 
Urola Kostako euskarazko 
komun ikabideen sareaz 

egi n za itez bazk i de UZTARRIAn 

Zure datuak Uzta rria ri hela razteko aukerak: 

► Julian Elorza Hiribidea 4, behea eskubia (Azpeitia, 20730) ► 227 posta kutxa, Azpeitia 
► uztarria@topagunea.com ► Telefonoa (eta faxa) : 943 1 5  03 58 ► www.uztarria.com 

IZEN- ABIZENAK ► 

HELBI DEA ► 

TELEFONOA ► 

KONTU KO 20 ZENBAKI (harpidedunek ez•) ► 

NAN edo EHNA ► 

HERRI A ► 

E-M AI L A  ► 

hausnarketa burutu (azter
tzen ari da Uztarria, eta pro
posamena duenean, bazki
deen ezohiko batzarra dei
tuko du) . 
Euska ra. N ormalizazioan 
Uztarriak Udalarekin berme 
osoko akordioa lortzea, eta 
bitartean Bai Euskarari 
Ziurtagir ia lan du,  eta 
EBPNko Aholku Batzorde
an planari jarraipen handia
goa egin. Hizkuntza eskubi
deetan kon tzientzia sortu. 
Besterik: h itzaldiak . .. 
Kultura. Kafe Antzokia: be
harra islatu eta Udalaren 
konpromisoa lortu. Beste
rik: V. Kulturaldia, hiru kultur 
kartelera jarri eta eskuko 
agenda atera hilero . . .  
Aurrekontua . 1 1 4 .200. 
Z u ze n d a r i tz a .  Laxaro 
Azkunek segituko du beste 
bi urtean leh en dakari 
eta Leire Larranagak diru
zain . Idazkari berria, M ikel 
Arregi da. 
Besterik. Kuota mantendu 
(24 euro) , Hitzeko proiektu 
berrietan sartu . . .  ◄ 

BAZKIDEAK ► 
Urtean. 24 euro. 

Jasoko dituzu. 

► Uztarria herri aldizkaria. 
► Joxe Takolo eta 

Imanol Elias biografiak. 
► Euskarazko prentsa 

eta Azpeitia liburua. 
► Loiolarik ez balitz liburua. 
► Otsobeltz l iburua. 
► Erdi prezioan: Mendi gida 
eta Azpeitiko efemerideak. 
► Literatuzta aldizkaria. 
► Urola Kostako Hitza. 

*HARPIDEDUNAK ► 
Ez du diruz laguntzen. 
Jasoko dituzu. 

► Uztarria eta Hitza. 
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[u-ma mia ]a benduari begiratua 

JOAN . . .  
► ► ► ► ► 

Gurean ► ----
J UAN JOXE U NAN U E  

'GOENATXO I I .A' 

► harri jasotzai l ea 

"G i ro po l ita 

egoten 

da ho r" 

A
skotan izan da Juan Joxe 
Unanue Goenatxo 1 1.a 

azkoitiarra gurean. Santoto
masetan ere hemen izan zen 
semearekin harri jasotzen. 
Zer moduz sa ntotomase

tan? 

Ond o .  H emen, eg u n  ho r i ,  
herri kiroletako plaza handia 
izaten da eta egundoko giro 
polita egoten da. Aurten, gai
nera, eguraldiak ere lagundu 
zigun. 
Nol a ko a k  g a ra a zpe i t i a 

r r a k ?  Z e r  d i o  a z ko i t i a r  

batek? 

Ni hamar u rtean Azpeitian bi
zitakoa naiz. Orain Azkoitian 
bizi naiz, baina nik ez dut uste 
jendeak esaten 
d uen diferen-
tzia hor i  da 
goenik. ◄ 

Jaki n Uranga 
fi na leko atean 
Abend uaren 1 San jokatu zen 
Bertsolari Txapelketako finala 
eta Jakin U ranga atean geldi
tu zen, puntu batera. Atano 
I I 1 .ean jokatu zen azken fina
lau rrekoa, U rangak saio poli
ta egin zuen, baina ez zuen 
Sustrai Colina gainditu. Ata
non laugarren egin zuen, sail
kapen nagusian bederatziga
r ren. Argazkian, Donostian, 
Atano I I 1 .ean. 

,, '• ... "' "= 
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Euska l  Eskola Naziona la  
Abenduaren 1 0ean Euskal Eskola Nazionalaren 
Eguna ospatu zuen lkasberri Azpeitiko Ikastolak. 
Egun osoan ekita ld i  desberdinak egin zituzten. 
Argazkian, Aitor Azpillaga zuzendaria hizketan. 

Karmelo Etxega ra i  
I kasto lak 'Q' saria 
Karmelo Etxegarai Ikastolak abend ua
ren 22an jaso zuen zilarrezko 'O' saria, 
"kalitateko zerbitzua eskaintzeagatik 
eta kudeaketa berritzaileagatik". Gas
teizen egin zen ekitaldia (argazkian) . 

. . . 

Gipuzkoako kros 
lehia herrian 
Abenduaren 1 San izan zen 
lkasberri Azpeitiko Ikastola
ren kirol taldeak antolatutako 
V I  1 1 . krosa. Gipuzkoako txa
pelketa jokatu zen eta Jose 
Antonio Blancok eta ltziar U r
dangarinek lortu zuten titulua. 

-�=1'1'.'i':"":-::------.!"--....:��-- · 

ABENDUAK 1 7  ► EH NA tramitatzeko eguna izan zen herrian. 18 berri egin ziren. ABENDUAK 1 8  ► Denis 
Uzin 27 u rteko azpeitiarra hil zen Baq ueiran snow egiten ari zela. ABENDUAK 20 ► Txapel-en omenezko 
bertso jaialdia izan zen Betharramdarren elizan. Jende asko kanpoan gelditu zen lekurik gabe. ABENDUAK 

21 ► Santa Tomas Eguna ospatu zen herrian. Talo, txorixo eta hainbat ekitaldiz gozatu ahal izan zuten bertan 
ibili zirenek. ABENDUAK 21 ► Udalak Xabin Aranaga lasterkalariari eman zion kirolaririk onenaren saria. 



URTARRI L AK 1 9  ► Helduen danborrada ibi l iko da herriko kaleetan, udal musika bandaren laguntzarekin, 
22:15ean hasita. 00:00etan bandera igotzea, plazan. URTARRI L AK 20 ► Herriko agintariak korporazioan 
meza nagusira. Herriko kaleetan prozesioa, 10:30ean hasita. URTARRI L AK 20 ► 12:00etan sokamuturra 
plazan. URTARRI L AK 20 ► 12:30ean umeen danborrada, Aranetik irtenda. URTARRI LAK 20 ► 16:30ean 
hasita, sokamuturra herriko kaleetan. URTARRI L AK 20 ► 00:00etan banderaren jaitsiera. 

• E R R EG EAK H ER R IAN IZANGO D I RA. 
Urtarri laren 5ean Meltxor, Gaspar eta Baltasar erregeak Azpeitian izango d ira herriko umeak 
bisitatzen. Arratsaldean izango d ira kaleetan gozokiak banatzen. 
URTARRI L AK 5 ► 19 :30ean ► Herriko kaleetan ► Udalak antolatuta 

M I KEL I BARTZABAL ► Udaleko Festa Batzordeburua 

"Pare bat tatde arratsaldean 
ka l ea n  i b i l tzea azte rtzen a r i ga ra" 

M ikel lbartzabal U daleko Festa batzordeburua 
da, eta buru-belarri dabi l  aurtengo sansebas

t ianak prestatzen. Ez da berrikuntza hand irik izango 
helduen danborradan, baina bai zenbait gauza berri .  

A lde batetik, helduen danborradan irtengo d iren 
talde guzt iei xirak banatuko d izkiete. " Iazkoa berriro 
gerta ez dad in, aldez aurret ik xirak banatuko dizkie
gu talde guztiei", azaldu du lbartzabalek. 

Baina danborradan i rten aurret ik entseatu ere 
egin behar izaten dute, eta hor ere aldaketak izango 
d ira. " Lau entsegu egun izango d ira, eta lzarraitz 
frontoian egingo d ira. Horrek badu eragozpen bat, 
han ezin baita erre", d io. 

Sansebast ian egunez, umeen danborradan ere 
izango da nobedaderik. "Umeen danborradan talde 

berr i batek irtengo du ;  Bizka iko Tertzioak izango 
d ira, eta Karmelo Etxegarai Ikastolako umeen taldea 
izango da". 

Arratsaldean ere danbor zarata izango da agian 
kalean. "Pare bat talde arratsaldez, zezena dagoen 
bitartean, kalean ibi ltzea aztertzen ari gara. Hori egi
teko, ordea, talderen batek prest azaldu behar du. 
Ea gabon ondoren norbait agertzen den", azaltzen 
du lbartzabalek. ◄ 

URTARRI LAK 1 9  ► 

Helduen danborrada.  

► 22:30. 
► Errebaletik hasita. 
► Udalak eta taldeek antolatuta. 

u rta rri l a r i begi ratua [ ma m ia- u] 

. . . .  ETORRI 

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

1 K ASTAROAK ► 
Urtarri lak 4. 

► Capoeira. 
► 18:30etatik 19 :30etara. 
► Zapo Txokon. 

Urtarri lak 1 0. 

► Txalaparta ikastaroa. 
► 18:30etik 20:00etara. 
► Zapo Txokon. 

Urtarri lak 1 0. 

► Sukaldaritzaren 
hastapenak. 
► 18:30etik 20:30era. 
► Zapo Txokon. 

Urtarri lak 1 0. 

► Taichi. 
► 10:30etik 12:30era. 
► Zapo Txokon. 

Urtarri lak 1 2  . 

► El ikaduraren garrantzia. 
► 18 :30etik 19 :30era. 
► Zapo Txokon. 

1 >N-n 1 2 1  



[u-mamia ]ekonomia 

Antton Elorza, Maria Angeles Amenabar, Juan Joxe B ikendi eta Juan Lu is U ria kooperatibetako ordezkariak, Domusako ta i lerrean. 

ZE-REG I NA 
Herr i  m ugi mend ut i k sortu z i ren lehen kooperat i ha k  

Azpe it ian :  Obrera , Euska ld u na ,  Danona . . .  No lakoak 

izan  z i ren has ierak? No lakoa da gau rko egoera? 
► Testuak: I h i ntza Agi rretxe ► Argazkiak: Lei re Larrafiaga eta I h intza Agirretxe 

22(� ] 

A
sko aipatu da MCCk 50 
urte bete berri dituela eta. 
Azpeitian aspaldi sortu 

zen lehen kooperat iba ;  Obrera 
izan zen. Ordutik hainbat sortu 
dira. Gaur egun kooperatiben 
ideiak zalantzan jartzen dira asko
tan. Uztarriak herrian kooperati
bek izan duten ibilbidea eta gaur 
bizi duten egoeraren berri jakin 
nahi du gertutik; horretarako Juan 
Luis Uria Domusako lehendaka
ria, Joxe Luis Bikendi Danonako 
lehendakaria, Maria Ange les 
Amenabar Zubiolako kudeatzai 
lea eta Antton Elorza Lan Mobe-
1 e ko lehendaka ria bildu ditu 
mahai baten bueltan. 



Nolakoa zen orain urte batzuk 

kooperatibism oaren m ugi

mendua herrian? 

Joxe Luis Bikendi. Nik gogora
tzen dudana zera da :  lan gileen 
egoera ez zela batere ona eta ko
operat iben a oso irtenb ide o na 
zela. Aparte, mugimendu politiko 
han d ia zegoen orduan herr ia n ,  
eta gure i dealek i n  bat sozial is
moa lortzeko asmoz-edo gazte 
asko sartu ze n mug ime n d u  
horretan. 
Arrasateko kooperatiben es

perientzia ezaguna zen ordu

rako. H em en hango eraginik 

nabaritu al zen? 

Bikendi. Nik uste dut ezetz. Beti 

begiratzen d i ozu besteen espe
rientziari, bai na n ik uste dut nor
berak bere bidea ireki behar iza
ten duela, eta hemen ere horrela 
izan zen. 
Maria Angeles Amenabar. Nik 

, �ste dut bakoitzak bere berezita
sunak d ituela, bai na, azken bate
an, ideologikoki-eta Arrasatekoa
ri segitu izan zitzaiola hemen ere. 
Erreferentzia, baterako edo bes
terako, beti han egon da. 
Juan Luis Ur ia .  Caja Laborala 
ere hor dago, eta horra ere begi
ratu beharra zegoen ; iza n ere, 
hark laguntzen zuen. Pro iekturen 
bat zuenak, Caja Laboralari aur
keztu behar izaten zion ,  eta hon i  

__ lorza 
Jaiotze data. 1 950ean 
Jaio zen. 
Biz ilekua. Azkoitiarra da eta 
Azkoitian bizi da. 
Ibilbidea. Danonan hasi zen 
lanean gaztea zela. Han hamar 
urte inguru egin  zituen lanean. 
Ondoren Lan Mobelera joan 
zen eta han d ihardu urte luzez 
i nformatiko lanetan .  U rtebete 
eskas darama lehendakari 
postuan ; batzordean aurretik 
ibil itakoa da. 

menabar 
Jaiotze data. 1946an 
jaio zen. 
Bizi lekua. Azpeitiarra da. 
Ibilbidea. Udaletxean hasi zen 
lanean. Ondoren Euskaldunan 
aritu zen lanean. Ama izan 
ondoren ,  lana utzi egin  zuen. 
Umeak hazi zituenean berriro 
lanean hasi zen ,  Zubiolan 
hai n  zuzen . Gaur egun 
bertako kudeatzailea da 
Amen abar. 

____ ikendi 
Jaiotze data. 1954an 
jaio zen. 
Bizilekua. Urrestillan bizi da 
Bikend i. 
Ibilbidea. 1 6 urterekin  hasi 
zen Danonan lanean, eta 
ordutik han dabil. Orain  sei 
urtetik Danonako lehendakari 
postuan ari da lanean . 
Bederatzi urte daramatza 
batzordeko kide izaten. 

__ na 
Jaiotze data. 19 61 ean 
1a10 zen . 
Bizilekua. Azkoitiarra da 
jaiotzez, eta bertan bizi da. 
Ibilbidea. 24 urte zituela hasi 
zen lanean Domusan. 
Hasieran langile, ordoren 
akziodun eta gero 
kooperatibako kide izan da. 
Orain sei urtetik, kooperatiba 
sortu zenetik, lehendakari 
lanetan dabil. 

ekonomia [ma mia-u] 

bideragarria irud itzen bazitza ion 
eta o nartzen bazuen ,  Divis i6n 
Empresaria/ deitzen delakora pa
satzen zinen. Gero iristen ziren la
guntzak. 
Bikend i .  Kooperat iben mugi 
mendua eliza i ngurutik edo apai 
zen bat tartean zela hasi zen. Eta, 
n ik uste, hemen ere egongo zela, 
eta hori Arrasatetik etorriko zen .  
Amenabar. Ni Danona eta Eus
kaldunaren sorrerareki n  gogora
tzen naiz, eta ez dut gogoan aba
derik ibili zen ik. Bai na bi enpresa 
horien sorreran langile mugimen
du hand ia izan zen .  
Kooperatibak aztertzen z ituz

tenek diote, h iru motibazio z i 

tuztela Arizmendiarrietak-eta: 

erlij ioa, sozialismoa eta herri 

gintza. Hemen ere horrela izan 

al zen? 

Bikendi. Kontuan hartuta Dano
nako zaharrek nola bizi zuten bizi
modua, n ik uste era berean edo 
antzekoan bizi zela mugimendu 
hori, eta orduan ideiak ere berak 
zirela. 
Amenabar. Nik uste kooperati 
ben mugimenduan langile mugi
menduko jendea hasi zela mugi 
tzen, eta orduan beste aukerarik 
ez zegoenez, eliza barruko mugi
menduak ere ibili ziren. Garai har
tan elizak mugimendu asko ba
bestu zituen. 
Antton Elorza. Francoren garai 
hartan Euskal Herriko mugimen
du askok edo gehienek bilatu izan 
zuten elizaren babesa ; ikastolek, 
kooperatibek . .. Aukera bakarra 
edo  bakarrenetar ikoa hor i  zen 
n ire ustez, mugimenduak aurrera 
egin  nahi bazuen. 
Gaur egun ba al dago alderik 

kooperatiba baten eta S.L. edo 

eta S. A. baten artean? 

Bikendi. Beti egon d iren aldeak 
daude ora i n  ere. Kooperat iba 
baten irabaziak edo enpresa ka
pitalista batek sortzen d ituen ira
baziak bideratzeko garaian dago 
alderik hand iena. 
Uria. Kontuan hartuta kooperati 
betan denek dutela zeresana, eta 
enpresaren gestio planean parte 
hartu dezaketela. Kooperat iba ►► 
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[u-mamia]ekonomia 

, Gaur egun 

kooperati ba batera 

doanak ez du 

kooperatibista 

kontzientziarik" 

J UAN LU IS  UR IA ► 
Domusako l ehendakar ia  

► ►  baten organorik garrantzi tsuena 
batzarra da eta batzarretan per
tsona  bat boto bat da. H or t i k  
beste organoak sortzen dira. En
presaren egituraketan parte har
tzen dute zuzenean bertako langi
leek. 
Elorza. Ezberdintasunik handie
na parte hartzeko mailan eta mo
duan dago. Kooperatibetan gau
zak erabakitzean-eta zeure esku
bideak dituzu. Enpresa kapitalis
tetan ere zeure erara har dezake
zu parte, baina ez da gauza bera. 
Kooperatibetan lana norberaren
tzat eta i ngurukoentzat egiten da, 
eta besteeta n  nagus iaren tzat, 
eta hori lanerako izaten den moti 
bazioan ere oso ezberdina da. 
Uria.  Enpresetan ,  hilabetera zure 
d i ru sar ia jasotzen duzu. Guk, 
ordea, aurrerapen bat jasotzen 
dugu. Hau da , guk h i leko d i ru
sar ia aurrerapen g isa jasotzen 
dugu. Gero, i rabaziak badaude, 
eta bakoitzak egi n  duen lanaren 
araberako portzentaia jasotzen 
du. 
Elorza. I rabaziak banatzen diren 
bezala, zorrak ere banatu egiten 

d i ra, ordea. Gara i  batean i raba
ziei soilik begi ratzen zitzaion, eta 
kooperatibismoaren alde txarrak 
ahaztu egiten zitzaizkigun. 
Amen a b a r. Kooperat ibek per
tsonarengan s i nesten dute eta 
ho r i  da ga r ra n tz i tsue na n i re 
ustez. Gure kasuan,  i rabaziak de-

, , Kooperati bek 

pertsonengan sinesten 

dute, eta hori 

da garrantzitsuena 

nire ustez" 

MARIA ANGELES AMENABAR ► 
Z u b i olako kudeatza i lea 

nentzat dira, baina konfiantza ere 
denengan dago. FOM modeloa 
eta horrelakoak izatea oso ongi 
dago, baina pertsonengan ez ba
dago konfiantzarik, a lferrikakoak 
dira gai nontzeko gauza guztiak. 
D o m u s a  eta Z u b i o i  a ez d i ra 

euren sorrerati k kooperati ba ,  

__ anana ren  so rre ra 
Juan ita Odriozola, berriz, Danonako sorrerako kidea izan zen, eta 
oraindik ondo gogoan du nolakoak izan zi ren hasierako urte eta une 
haiek: "Hasieran sei-zortzi laguneko taldea sortu zen ,  eta bilerak egiten 
hasi ziren. Nir i  bilerak egiten ari zi rela esan, ideia gustatu eta horrelaxe 
hasi n i ntzen neu ere bileretara joaten. Mikel Letamendia, Anastasio 
Agi rre, Domingo Orbea, Patxi Maizek ... lideratutako mugimendua izan 
zen. Hasierako ideia, langileek bizi zuten egoerari buelta ematen saiatu 
eta bizimodua pixka bat hobetzen saiatzea zen. Danona sortu zenean 
23 kide ginen, baina tailerra bukatu aurretik beste bi ere sartu ziren. 
Gurea puntu eta apartekoa izango zen. Ez zen abadeek sortutako edo 
mugitutako mugimendua izan. Obrera zen Azpeit ian sortu zen lehen 
kooperatiba, ondo zihoan eta horrelaxe sortu zen Danona, eta gureki n  
bateratsu Euskalduna kooperatiba . Hasierako urteak errazenak izan 
ziren ; egindako altzari guztiak saltzen ziren. Orduan kalitateari ez 
zitzaion orain bezala begi ratzen ,  prezioak ere denentzako modukoak 
ziren. Lehen hamar urteak behin ik behin, onak eta errazak izan zi ren ; 
hogei artekoak ere ez ziren txarrak izan. Hortik aurrera hasi zen 
beherakada. Lanean okerren jardun gi nenean izan genituen i rabaziak, 
eta lanean ondo hasi ginenean, berriz, enpresa maldan behera joaten 
hasi zen". 

gero eg i n  z i ren .  Zein iza n zen 

horretara ko arrazoia ? 

Uria .  Orain 26 urte sortu zen Do
musa. Gero Teofilo Dominguezek 
enpresa sortu zuen. 1 982an han 
lanea n  geun den  11 bat lagun i 
S. L.A egitea eska i n i  z iguten eta 
hor ixe egi n genuen 19 9 9  arte. 
Hasieran ,  lehen zegoen sortzai 
lea (Teofilo Dominguez) eta beste 
1 3  bat lagun iza n  g i nen ,  ba i n a  
19 9 9an,  kooperatiba egi n  zene
an, 80 bat bazkide sartu z iren. 
Amenabar. Zubiolak 2006an 40 
urte beteko ditu kooperatiba be
zala. Lehen bi bazkide zituen : Zu
bizarreta eta Badiola. Haiek lan 
gile mugimendutik oso hurbil ibili 
z iren,  eta horrelaxe egi n  zen koo
peratiba. 
Zentzu kooperati boaren h iga

tzea/gastatzea/u rritzea a i pa 

tzen da sa rri askotan.  Krisi mo

d u ko bat d a goe la  ere esaten 

d a  kooperat i beta ko b a l o ree

ta n. 

B i ke n d i .  Nik uste aldaketa bat 
izan dela gai horretan. Gu hasi gi
nenean ,  mugimendu handia ze
goen pol i t i kan  eta orduan gure 

Danona Kooperatiba martxan jartzeko paperak eg indakoan, kideak Loiolan. Danonako sortzai leak kooperatibako paperak egin eta bazkaltzera joan z i ren. 
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, Gaur egun 

geure baitan 

kooperatibismoaren 

ideia kontrajarri 

asko ditugu" 

J UAN JOXE B I KEND I  ► 
Danonako lehendakaria 

adineko jende asko sartu zen mu
gimendu horietan. Ikusita koope
ratiben ideiak gureekin bat egiten 
zuela, kooperatibak ere ondo iku
siak ziren. Gauzak ondo doaze
nean eta dirua irabazten duzune
an, ordea, gauza asko aldatzen 
dira. Gaur ez da politika lehen be
zala bizi. 
U r i a .  G i zartean ere badago 
kezka hori eta, batik bat, langileek 
dute kezka. Askotan esaten da 
irabazi ekonomikoei lehentasuna 
ematen zaiela beste guztiaren 
gainetik. Kooperatibak sortu zire
nean,  gosea zela, gerra zela , 
nahiz eta politika kontuak izan 
leku guztietan, nik uste langileek 
lanerako orduan burua lanean 
gehiago zutela. Horrekin ez dut 
e san nahi oraingo gazteak ez 
daudenik lanerako prest. Baina 
lehen lana, lana zen, eta gaur 
egun lana bigarren mailako zer
bait da. Lana behar da bizitzeko, 
baina orain ematen du lehendabi
zi bizi egin behar duzula eta gero 
lana (Domusan jendeak lan asko 
egiten du eta asko inplikatzen 
da) . Baina bestela, ez dut kezka 

J
J

rf= TORREALDAY 
oholkulorl kontseilorio� ____.. 

lberotarren plaza, 7 behea 
Tfnoa.:943 1 5  05 09 
Faxa: 943 15 16 74 
azpei t ia@atctorrealday.com 

......_ __ errenda 
Azpeit ian kokatur ik dauden 
kooperati ben zerrenda.  
► Euskadiko Kutxa. 
► Lurgintza Nekazari 

Kooperatiba. 
► Zubiola. 
► Ibai Eder Nekazal 

Kooperatiba Elkartea. 
► Danona. 
► Eroski. 
► Urola Aholkularitza. 
► Gurekin Kontatu Gureko 

Nekazal Kooperatiba. 
► Cooperativa Viviendas 

Residencial SCL. 
► Ekiz SCL. 
► Landa Aholkularitza. 
► lkasberri Azpeitiko Ikastola. 
► Lar Etxeko Altzariak. 
► Lan Mobel. 
► Caja Rural de 

Navarra. 
► Ardi Gazta Kooperatiba. 
► Hermano Garate Etxebizitza 

Kooperatiba. 
► Euskaraz Kooperatiba. 

Iturria: Iraungi Lantzen 

'1li 
PilDAiN 

l n m o b i l i a r i a  
www.p i lda in .com 

Harzubia 6 ,  behea 
TI .  9438 1 2 1 67 - Fax: 9431 50774 

e-mai l :  inmobi l iaria@pi ldain .com 

gizarte eki ntza 

, , Francoren garaian 

Euskal Herriko 

mugimendu askok 

bilatu zuten el izaren 

babesa" 

ANTTON ELORZA ► 
Lan Mobeleko lehendakaria 

handirik somatzen. Kooperatiben 
segurtasun horrek jendea lasaitu 
ere egiten duela uste dut. 
Gaur  egun no la  bizi  da  koope
rat ib ismoa? Kooperati betara 
lanera doazenek ba a l  d ute ko
operatibista kontzientziar ik? 
Uria .  Gaur egun kooperatiba ba
tera lanera datozenek, hasieran 
ez dute kontzientziarik. Domusan 
lan eske datozenei gure koopera
tiba zer den azaltzen diegu. Nik 
uste hasieran kooperatibista iza
teko jendea gehien erakartzen 
duena lan finkoa izatea dela. 
Bikendi .  Gaur egun geure baitan 
kooperatibismoaren ideia kontra
jarri asko ditugu. Norbait koope
ratiba batean lanean hasteko 
lehen arrazoia lana ziurtatuta iza
tea bada, kooperat ibismoaren 
idealetatik oso urrun gabiltza. Nik 
uste kooperatibismoan bere ideia 
eta idealekin sinetsi behar eta 
nahi badugu, gero prakt ikan jen
dea lanean beste edozein enpre
satan ariko balitz bezala ibiltzen 
bada, ez goazela batere ondo. 
Amena bar. Jendea gure enpre
setara etortzen denean lan bila, 

J A T E T X E A 

Loiola h i ribidea , 24 

LOIOLA - AZPEIT IA 

Tlfnoa . :  943 81 56 08 

Fax a . :  943 1 5  03 62 

ekonom ia[mamia- u] 

ez dut uste kooperatibismoagatik 
etortzen denik. Nik uste jendea, 
enpresaren inguruan duen infor
mazioaren arabera etortzen dela. 
Lagunen batek, ezagunen batek 
edo beste norbaitek enpresa ho
rretako baldintzak eta beste hain
bat informazio eman ostean hur
biltzen dira. Eta ez dira kooperati
bismoaren inguruan dakitenaga
tik hurbiltzen. 
Bikendi .  Gaur egun dugun balo
re bakarra dirua da eta gainerako 
guztiak galtzen ari gara. Denok 
behar dugu dirua. Azken batean, 
kooperatiba ez dugu behar bizi
tzeko, baina dirua ba i .  Beste 
garai batean aurrera joateko el
kartu eta kooperatibak egin zituz
ten, baina ideal haiek galtzen 
doaz. 
Elorza . Kontzientzia soziala ere 
j oan da galtzen. Gure garaia 
beste bat izan zen eta orduan 
guztia beste era batera bizi zen. 
Lehen alderdi politikoak, talde
ak . . .  askoz gehiago bereizten 
ziren. Gaur egun ez da orduan 
bezala. Eta kooperatibismoaren 
ideiak ere galtzen joan dira. ◄ 

• Dibujo eta esku lanak 
(haurrak) 1 7 :30/ 1 9 :00 

Pintura 1 7 :30/ 1 9 :00 

• Tal la  1 9 :30/2 1 :oo 

ose Artetxe kalea, 
669 4 1 4  025 - 6 1 9  586 652 

matriku la urte uztian zabal ik 
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ten dizu etxera zetorrela lagun bat 
ikusi duela eta hark eraman duela 
taberna batera eta bestera. Hu
rrena, ez duela horrenbeste edan 
eta zertan ari zaren. Baina hurren� · 
goan igual geratu zara harekin ha�_ 
lako ordutan nonbaitera joateko, 
i ritsi ord ua, pasatu ordua, et-� 
g izona, falta; edaten .  Gezu rra 
gero. 

Arazoaz ohartzen zarenean, ka- � 
lera i rteteko be ldurra sartze,n 
zaizu. Aurretik ez. Hau da, aurretik 
s in pat i koa eta dena  i rud itzen 
aizu . Joan ezkontza batera eta 
xoroarena egiten zeure gizona, 

eta inguruko denak, barrez. Joari 
afaltzera eta berd i n .  Afari bat, 
bestea eta beti berd in ,  eta or
duan hasten zara pentsatzen-jen
dea zure gizonaz ari dela barrez, 
ez hain justu egiten duenaz. Etxe-
ra joan eta errietan �asten zara, 
baina alkoholikoek ez dute aitor
zen gaizki egin dutena. Eurem �a-
rruan bai sentitzen dutela errua 
dutela, baina kanpora begira ezin 

dute hori esan eta, or_� 
duan, egiten 

Oina, SINADURA 

gizartea[ mam ia-U] 
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-j a k i te ko] ► ► ► ► ► ► 

gazta i na mak i na 

H ISTO R I  OA 
Euska l  Herr i ko gazta i nak  erretzeko 

maki nar i k zaharrena edo 

zaharrenetar i koa dago herr ian  
► Testua eta argazkia: I h i ntza Ag i rretxe 

N
egua, Gabonak, hotza, 

elurra, euria, sua ... ez da, 

ez, panorama txarra gaz

taina erreak jateko. Herrian bada 

hor iek erretzeko makina berezi 

eta histori ko bat. Euskal Herriko 

gaztaina makina zaharrenetari

koa da. 

Orain 25 bat urte Santa Luzi 

egun batez erosi zuten makina 

hiru azpeitiarrek; Koldo Aldalu

rren, haren anaiaren eta lagun 

baten artean erosi zuten. "Zuma

rragako feriatik bueltan gentozela 

ateak irekita zituen lokal batean 

ikusi genuen. Gustatu egin zitzai

gun, sartu eta hiruron artean 

erosi genuen", gogoratzen du 

Koldo Aldalurrek. 

Ondoren, Azpeitiko plazan 

gaztainak saltzen hamar urtean 

ibili ziren. " Guk Eperraneko Joxe 

Antoniorekin tratu bat egin ge

nuen. Guk gaztainei gatza bota

tzen genien, eta horren trukean 

Eperranekoak guri edaria ematen 

ziguten debalde", dio. Lan ederra 

omen da herriko errealitatea eza

gutzeko. 

Baina nola ote dakite makina 

Euskal Herriko zaharrenetarikoa 

dela? " Behin plazan geundela 

gizon bat hurbildu zitzaigun eta 

28[h-n ] 

ea makina hori non egindakoa 

zen galdetu zigun. Guk ez ge

nekiela esan genion. Berak 

esan zigun bera gasteiztarra 

zela e ta  ma kina ere 

hango enpresa 

batean eginda

koa zela. Gainera, 

fabrika hark egindako le

henengo modeloa zela eta Eus

kal Herrian egongo den zaharre

netarikoa zela. Modelo bereko 

besteren bat agian, egongo zela, 

baina ez asko", gogoratzen du. 

Makinak 85 urte inguru dituela 

kalkulatzen dute. 

► URTEAN BEH IN. Baina pla

zan gaztainak erretzeari eta sal

tzeari utzi zioten, eta orain urtean 

behin ateratzen dute makina, Da

maso Azkue auzoko bizilagunak 

elkartzeko. "Orain urte batzueta

tik, urtero Santa Tomas inguruan 

Nekane dendakoak gaztainak 

merke lortzen ditu, guk makina 

atera eta erre egiten ditugu eta 

Oilo Soro elkartekoek sagardoa 

ateratzen dute. Aurten, Gaztetxe

koek umeentzat jolasak antolatu 

zituzten; auzokide berriak dira eta 

pixkanaka auzora gerturatzen joa

teko bidea egiten hasi gara". 

► ENFERMERO BI L A. Aurten

goa egun tristea izan zen, ordea. 

Izan ere, makina puskatu egin zi

tzaien . " Makina gehiegi berotu 

genuen eta makinaren barrual

dea hondoratu egin zitzaion. 

Orain konponduko duen 'artista' 

bat behar dugu", adierazi du. Ez 

du erraza ematen makina kon-

► ► ► ► 

pontzeak, baina norbaiti ideiaren 

bat etorriko zaiola eta konpondu

ko dutelako ustean daude Koldo 

Aldalur eta. 

" Orain urte batzuk lifting egin 

genion, Lanbide Hastapenekoen 

laguntzarekin. Lau hilabete izan 

genuen 'ospitalean', eta haiek 

esan zigutenez, zazpi kolore kapa 

zituen. Beraz, guztia lixatu eta 

mehetu ederra hartu zuen". ◄ 



• ZALDI  GAI N EAN BAN D E RA ASTI N D UZ. 
Aspa ld idanik ospatzen da herr ian u rtarri laren 1 9an he lduen danborrada. Gaur egun 

hogei ta ldek eta eh undaka danborjolek i rten oh i d ute. Baina ora in u rte batzuk 

beste lakoa zen itxura .  Gara i  batean, banderaduna ere za ld i  ga inean joaten zen, bandera 

astinduz. Desfi lear i  beg i ra, ora in  ba ino jende gutx igok egon beharko zuen, bestela 

za ld ia ederki be ldurtuko zen. 

► Testua :  Ih intza Agi rretxe ► Argazk ia :  Uztarria 

i kustekoa 1 [ja k iteko-U] 
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[U-ja  kiteko] h istor ia 

_ _ femeri deak ► u rta rr i la  

Azpeititik Zestoara doan bidea. I H I NTZA AG IRRETXE 

azpe it i a  

TXUKU NTZEN 
Herr iaren onerako neurr i asko hartu d i ra 

h istor ian ;  hona hemen batzuk 

► Testuak:  'Azpeitiko efemerideak' l iburua ( Imanol Elias-Uztarria) 

1 801 - U RTAR R I LAK S ► 
U d a ltza i n a k. Herria n ziren bi 
udaltzainek herriko etxean bizi
tzen jartzea erabaki zuten ,  batez 
ere bertako kartzelan zeuden pre
soak hobeto zain zitzaten. 

1 986-U RTAR R I LAK 3 ► 
Itx i e ra .  Ertzaintzak Kaka Flash 
irrati librea itxi zuen. 

1 99 1 -U RTAR R I LAK S ► 
Aparka lekua. Enparantza Nagu-
siko parkimetroa jarri zuten mar- Plazako parkimetroa. 

txan. 

1 686- U RTAR R I LAK 23 ► 
Bideak. Herriko bideak ez ezik, 
Zestoarekin bat eg iten zue na 
konpontzea beharrezkoa egiten 
zela ikusita, lehen astelehenean 
bertan lanari hastea erabaki zen. 
Eta horren berri emanez, garraio
ak egiteko eran zirenei. Langileei 
egun bakoitzeko libra bat ogi, sar
dina bat eta behar hainbat sagar
do eman zizkien fidelak. 

1 98 1 -U RTAR R I LAK 28 ► 
O n a rtuta ko proiektua k. Hono
ko proiektuak onartu zituen Uda
lak : U rola ibaiaren ertzak egoki
tzea, batez ere Loiola inguruan ; 
parrokiko ataria egokitzea; Paulo 
Vl.a eta Santutxo inguruak zoruz
tatzea ; Paulo Vl.a inguruaren sa
neame n dua, elektrika i n darra 
ora i ndik ez zen zenbait tokitara 
eramatea ... 

1 951 - U RTAR R I LAK 29 ► 

Pertsona ia  ► 

ARRUTI R I  OM ENALD IA. 
Urtarri laren 1 9an bost urte beteko d i ra 

Jose Arruti Oriya danborradak omendu 

zuenetik. 2001 ean omendu zuten. Arrutik 

urteak daramatza danborrak eg in  eta 

konpontzen, eta merezitako omenaldia 

egin  z ioten danborradakoek. 

__ ,Datua ► 

1 90 1  
'ARR IYA'-TAR REN HAS I ERA. 
I nazio Orbegozo Arriya ja io zen urtarri laren 6an.  I nazio Orbegozo, 

a izkolaria izan zen, eta hura izan zen, gainera, Arriya bezala ezagutu 

d i ren a izkolari handien a itz indaria. Orbegozoren atzetik etorri z i ren 

gainerontzeko guztiak. 

rgazkia ► 

PLAZARA AZKAR RENA, ZEZENA. 
2001 eko sansebastianetan -urtarri laren 21  ean- sokamuti lak 

1 98 1 -U RTAR R I LAK 28 ► U n iformea.  Kale garbitzaileen- baino lehenago i ritsi zen zezena plazara Erdi  kaletik.  Ez da oh ikoa 

U holdeak. Uholdeek kalte han- tzat uniformeak erostea erabaki horrelakoak gertatzea, baina orain bost u rteko zezen hu ra azkarra 

diak egin zituzten bideetan. zen. ◄ zen gero !  ' Id i  Beltz' izena zuen. Soka, H ispanonekoan lotu zuten. 
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historia [ja k iteko- U] 

ontua da . . .  ► Herritarrna arteko haserre eta zigorra 

1 ma nol E I  i as 
Odriozola 

Azpeitian 1 552an osatu ziren ordenantzak,  pro
bintziko egokienak bezala hartu izan dituzte. 

Haserretuta, norbaitek 'traidorea' edo 'mozkorra' 
deitzean, arriskua zuen isuna jasotzeko; ordaintzerik 
ez bazuen, hilabete erbestean pasatu beharko zuen. 
Ezpata, puinala ... ateratzeak isuna eta hiru egun eta 
gau kartzelan pasatzea zekarren. Beste armaren bat 
ateratzean, tximetatik tiratzean edo aurkaria lurrera
tzean, isuna jasoko zuen, armak galduko zituen eta 
kartzela zigorra izango zituen. 

Zelatada baten ondoren odolik atera gabe beste 
norbait zauritzen zuenak, 500 maraiko isuna eta 
hogei egun kartzelan egin beharko zituen. Balezta 
batekin tira eta zauririk sortu gabean, baldin ordain
tzerik ez bazuen, lau urte egingo zituen erbestean, 
eta zauriturik, berriz, Gipuzkoako Anaiarteko legee
kin epaituko zen. 

- �arai bateko Azpeit ia ► Milagros lruretak kontatua 

Gogoan izan zuten agintariek, haserre bat sortze
an, inguruan direnak bat edo besteren alde agertzen 
direla, arriskua gehituz horrela partaide gehiago iza
teko haserreak indar handiagoa harturik, eta parte 
hartzen zuten horientzat isuna bikoiztu egiten zuten. 

Kontua eduki behar da, zigor horiek ezartzen zire
la, baldin zauriak jaso zituenak auzi bat jartzen ez 
bazuen bere aurkariaren kontra. 

Alkateak ahalmen osoa zuen herrian sor zitezkeen 
haserreak mozteko. 

Beste bizitza bat zen garaian, beste era batera 
ulertzen ziren gauzak, eta esaten dugun ezaugarri 
honoko hau da. Herriak aurrez eginik zituen orde
nantzen ara bera , 300 marai ko isuna ezartzen 
zitzaion biraoa botatzen zuenarentzat, eta azken 
horietan, berriz, ez da horrelakorik aipatzen, baizik 
eta legeekin soil ik  zigortua izango zela. 

azpe it i a rra? BAI , JAKI NA 
ere, oraindik umea zela bueltatu 
zen berriro herrira. "Zortzi urtere
kin bueltatu nintzen atzera etxera. 
H andik etorri eta hementxe 
ibiltzen nintzen, alde batetik bes
tera". Zestoa n ja io  zen M i lagros l ru reta , ba i na 

azpe i t ia rra da ;  hor i  d i o  bera k beh i ntzat ,  eta 

kontrakor i k  esanez gero haserretu egiten da 

► Testua: I h i ntza agi rretxe 

M ilagros lrureta azpeitiarra 
da , eta gogor egiten dio 

kontrakoa esaten dionari. Zesto
an jaio zen, baina ez omen da zes
toarra; azpeitiarra da, ez du duda
rik. Beti ez da hemen bizi izan,  
baina inoiz ez du ahaztu bere he
rria : Azpeitia. 

Txikitan, oso txikia zela, etorri 
zen hona bizitzera. Baina ez da 
Azpeitian soilik bizi izan. Milagros 
gorra da jaiotzez, eta umea zela 
bidali zuten Zaragozara ( Espai
nia) gorren ikastetxe batera. Han 
i kasten aritu zen urte luzez. "Niri 
asko gustatzen zitzaidan eskolara 
joatea eta gauzak ikastea. Gaine
ra, han gor gehiago zeuden eta 

ondo ibili nintzen denok batera. 
H emen gustura b izi nintzen ,  
baina Zaragozan ere ez nintzen 
gaizki bizi", gogoratzen ditu gus
tura ume garaiko kontuak. 

Garai hartan ez zen ohikoa ume 
bat kanpora b idaltzea ikastera. 
Baina Milagros lrureta Zaragoza
raino joan zen, eta bertan pasatu 
zituen bere ikasle urteak. Hala 

, Hemen gustura 

bizi nintzen, baina 

Zaragozan ere ez 

nintzen gaizki bizi" 

M I LAGROS I RU RETA ► erretirat u a  

"'' . .  -
r�{. .. . - -4'_ 

Azpeitian, Sanj uandegin, Sa lbe 

a uzoan bizi da M i lagros l ru reta. 

Ez zuen i kasten segitu eta , 
beraz , lanean hasi behar izan 
zuen. Beti etxeko lanak-eta egin 
behar izaten zituen: bizi osoa pa
satu du, josi, bordatu eta bestela
ko lan txikiak egiten. 

32 urterekin ezkondu eta lau 
seme-alaba izan zituen; orduan 
lan gehiago izan zuen. Ez dituela
ko lau ume bakarrik; orain biloba 
bat ere badu, eta ez omen du sal
tzeko. 

► GAU R EGU N. Beti ondo hartu 
omen dute. "Niri jendea k beti 
asko lagundu izan dit, baina orain 
lehen baino hobeto eta lasaiago 
bizi naiz. Orain ez dut lehen be
zain beste ardura ", dio , lasai
lasai. Orain Aitonenan kafea 
hartu lagunekin eta paseoan ibil
tzen da. Umeak ere hazi ditu eta 
orain biloba mimatzea besterik ez 
du egiten. ◄ 

\ h-rl ]3 1 



[U-ja k iteko]den bora-pasa 

..___Hitz gezidunak ► 

32[h-n ] 

* Azpeitiar bertsolaria 

itz gurutzatuak ► 

EZ K E R  E S K U I N : 1 .  Bel d urra, ikara. Izan, ed uki. 2. Norat 
atzizkia. Zaldi eta zamarien ahoko edo muturrekoa. 3. Kanpo, 
landa .  P resio u nitate. Bi, zenbaki erromatarren arabera . 
4. Eguzkiaren inguruan elipse formako orbita oso l uzeetan 
bira ematen d uten argizagiak. Kontsonantea. 5 .  Ohorezko 
hitz emate. Dozena erd i .  6. Kontsonantea. Neskatxa. 7. lslan
d ia. I nfusio mota. Oinarrizko e dari. 8. I bar, ba i lara . Niri. 
9. Gipuzkoako hiria. Gari sorta. 

GO IT I K B E H E RA :  1. Asiako estatua. Mingain. 2. Etor zai
tez ! Sartu aditzaren oina. 3. U tikan ! Oinaze. Hizki grekoa. 
4. Boka la. Egiatan ,  egiazki. 5 .  Zazpi zati zazpi. I nstint u . 
6. Urratsez urrats ibi liz, urratsak eginez. Lehenengo bokala. 
7 .  Mod u atzizkia. Suari dariona. U katzeko, ezeztatzeko. 8. 
Erne ! H itzarmena. 9. Nago. Gipuzkoako kostaldeko udalerria. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

► Egi lea :  Luma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



___ oluzioak ► 

H ITZ GEZ I DUNAK 
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ERANTZUTEKO EPEA ► 

Urtarri lak 1 8  (asteazkena) 

NORA BI DALI ► 

227  posta kutxa 

ZEIN DEN ADIERAZ I ► 

8 • 

ZURE IZENA / TELEFONO A ► 

IRABAZLEARI SARI A ► 

Boxes dendako erosketa txarie\a 

PARTE H ARTZEKO 

BALD INTZ A ► 

Uztarrian bazkide izan behar da 

H ITZ GURUTZATUA 

den bora-pasa [ja k iteko-u] 

UZTARRI AREN ABENDUKO 

Juanjo Goenaga Uztarriako bazkidea izan da argazki 
leh iaketako 68. i rabazlea. Ziklos Beniko oparia i raba
zi du sari g isa. Argazkian, Juanjo -erdian-, Ane alaba 
-ezkerrean- eta Ziklos Ben iko Beni dendaria. 

CENTERPOINT ACADEMY 
ak haur, gazte eta helduentzat 

Ingeleseko kl(;�iz eta arratsaldez) 

• Cambridge , HEO , TOEFEL . 
• Enpresetarako inge lesa (901sez) 

• He lduentzat maila guztiak 

• Eskolako inge lesa 

ZATOZTE! ! ! 

Foru ib i l b idea 7- 1 ezk 

94 3 8 1  6 5  0 3  
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[u-ja k iteko]denet i k  

-- --aindu ► 

Entzumena 

J u l ian 
Berezia rtua 

Entzumenak gaixotasun asko 
ditu, baina gaur presbiakusia 

deritzanaz ariko gara ; adinekoen 
gortasunaz, alegia. 

Gaixotasun hori ez da senda
tzen, horregatik oso garrantzitsua 
da ahal den beranduen eta pixka
naka izatea. Gortasun progresi
boa eta simetrikoa da eta bi bela
rrietan gertatzen da ; 'gortasun 
soziala' ere deitzen zaio. 

Hala ere, inguruneko zaratek 
-ezteietako bazkaritan gertatzen 
den bezala, adibidez-, sentsazio 
desatsegina ematen dute eta 
diren baino handiagoak edo go
gorragoak dirudite . Batzuetan 
ezohiko zaratak sortzen dira. 

Aipatzen ari garen egoerak 
pertsona helduak bakartzera edo 
isolatzera bultzatzen ditu eta, on
dorioz, mesfidantza sortzen da, 
eta batzuetan depresioa ere bai. 
Azken batean, bizitzaren faktura 
da. Horregatik, sendagileok ez 
dugu esaten gaixotasuna denik, 
gainbehera fisiologiko bat dela 
baizik, eta hala da, egia esateko. 

Entzumenaren gutxitzea eragi
ten duten beste prozesu patolo
giko batzuk ere badira. Komeni 
da adinekoek hipokusia gaitz txi
kitzat edukitzea ; hala ere, birgai
tze tratamendua egitea gomen
datuko nuke; hori bai, isekarik eta 
mespretxurik gabe, lagunei eta 
sendikoei nola hitz eg in  behar 
zaien adieraziz eta onartzen 
badu, audifono bat ezarriz. 

1 NAKI  Al.1□ 1\1� ► 

Oinetako batzuk? 
Neguan botak eta 
udaran sandaliak. 
Ta i la  bat? 
44a, nirea. 
Hanka txikia  edo 
hand ia? 
Handiak ; n i  hanka handi 
zalea naiz. 
Za pata ri iza n ez 
bazina .. . 
Elektrizista, zapataria izan 
aurretik ere horixe izan 
nintzen eta. 
Hankak  ondo tapatuta 
edo bista n ?  
Neguan ondo tapatuta 
eta udaran bistan. 
Urtaro bat? 
Udazkena. 
Materia l  bat. 
Narrua. 
Hanka hutsi k  eta 
zapatekin?  
Hanka hutsik ibil0i zalea 
naiz. 
Kolore bat? 
Urdina. 

► Testua eta argazkia: I h i ntza Agirretxe 

_ _ sandakoa ► 

, , Esango nuke 

literaturak, batez ere, 

'letxe' txarra galdu duela, 

jendea haserrarazteko 

ahalmena" 

PAKO ARISTI ► 

i d az l ea 

, , Gogor entrenatu 

naiz, baina esperientzia 

oso polita izan 

da Espain iako 

Txapelketa" 

HAIZEA ETXEBERRIA ► 

g i m nasta 

bizena ► 

Olano 

Arma rria. 
Gorr iz, urrezko lore bat ager
tzen da. Armarriaren ertz bate
an beste lore sorta bat ere ageri 
da. 
Banaketa semant ikoa. 
► Ola + -no atzizki txikigarria. 

Esanah ia .  
Etxe, ola edo burdinola txiki bat 
da abizenaren esanahia. 
Abizenaren koka pena.  
► Zigoitia. 
► Elosu. 
► Legazpi. 
► Abalzisketa. 
► Azkoitia. 
► Zaldibi. 
► Bilbo. 
► Zeanuri. 

Abizenaren hedapena. 
► Ordizia ( 1 7 67 eta 1 7 87 ) .  
► Irun ( 1 660). 
► Elduaien (17 73) .  
► Berrobi ( 1 7 80) . 
► Bil bo (167 8 ,  1 8 4 4  eta 

1855). 
► Azkoitia ( 1 4 1 5 , 1455 eta 

1484). 
► Legazpi (1483) . 
► Getaria (145 6). 
► Lenitz-galtzaga ( 1 744) . 

808 
E H NA EG I N DA. 
Azpeitian 2002an hasi z i ren 

zuten EH N A  tramitatzen. H i ru 

urteren buruan 808 lagunek 

egin dute bertan. 

www. uztarria . com/b logak 
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j okatzeko 

LEKU B I LA 
IRAURGI 

' l rau rg i  Saski ba lo i  E l ka rtea ' l i bu ruti k 

hartua ► Argita ratza i lea : l rau rgi 

ELKARTEA 

SASKIBALOI j 

S . B .  ► 2002 ► Egi l ea : Jon Ola izo la  

K APITULUA ► Saskia 3,05 zentimetrora 

(28. orria ldea) 

Gazte haiek, saskibaloian jokatzeko irrikatzen 
zeuden gazte haiek, leku duin bat lortzeko zer
bait egin beharra zegoela erabaki zuten. Fari 
Xamartinekoa oraindik ezin hobeto oroitzen 
da Donostiara Loiolako Jesuitetara espreski 
joan z i rela Zurutuza eta biak Hermano Rosa
narengana, hau Gipuzkoako saskibaloian oso 
pertsonaia entzutetsua baitzen sasoi haietan, 
eta han nola jakin zuten saskiak lurretik hiru 
metro eta bost zentimet rora egon beha r 
duela. Xamartineko mutikoa harri eta zur utzi 
zuen hiriko ikastetxe hartako saskien taulak 
beirazkoak zirela ikusteak, eta estalitako jolas-

eremuaren buelta guztia saskiz josia zegoela 
ikusteak; hiriburukoak beste galaxia batean 
zeuden. 

Azpeitira itzultzean, saskien neurri zehatze
kin Karrera anaiengana joan ziren - perratzai
/enekoak bezala ezagutuak Azpeitian-. Gero 
egin zituzten minibasketeko saskiak ere, 
eta lanaren zenbatekoa udaletxera eraman 
zuten. 

Anaitasuna lllarra taldeak urtebeteko bizia 
izan zuen. Hala ere, lagun talde bat aurrera ja
rraitzeko prest zegoen, eta hur rengo urte
an bertan - 1  973an-, taldea berrosatu egin 
zen eta Lagun Onak izena hartu zuen. Saski
baloian jokatzeko gogoa zuen lagun talde 

l iburua [ja kiteko- ul 

bat zen, eta haiek ez zuten klub baten era
keta eta antzeko korapiloetan sartzeko gogo
rik. Astean lan saio bat egiten zuten part i 
datxoa jokatzeko hainbat biltzen zirenean: Xa
bier Madina, Esteban U rbieta, l n igo Juaristi 
A ldagoiti, Ritxi, Federico Aranba rri, Beni
to, Txotxe ,  Fa ri, Jose I gna cio Zu rutuza . . .  
Betharramdarretako jolas-eremu berria luxuz
koa zen gazte haientzako. Gerora Zestoako 
eskuba loiko ta ldea ere Betha r ramda r re
tara etorri zen; nahiz eta estali gabea izan, 
U rola baila ra rako puntako ki rol ekipa
mendua zen. Futbitoan jokatzeko ere erabili 
zen. 

► ELK ARREK IN. I kus daitekeenez, lehen 
bi taldeen izenetan Anaitasuna eta Lagun 
Onak agertzen dira. Sorreratik bertatik, saski
baloian azkoitiarrek eta azpeitiarrek elkarrekin 
talde be rean jokatu izan dute.  Baila ran 
saskibaloia ezagutzen zutenak gutxi ziren, eta, 
hor rela, ki rol honek b i  her rietako seme
alabak bat egin zituen, hain ezaguna den bi 
herrien arteko sestra inolako arazorik gabe, 
naturaltasun osoz gaindituz. Saskibaloian 
jokatzeko gogoa ororen gainetik zegoen. Gai
nera, egoera ez zegoen jarrera herrikoi itxieta
rako. ◄ 

1,KOIJ-� 
� � 

� ostadar  opt ika 
( (@ OPTOKIAK • OPTOMETRI STAK V ERLOJU 

Arana, 5 
KONPONKETA K 

AZPEITIA Tel . : 943 81 47 12 

-- H 0 •. '1  G O 'l : 5  

-- ➔ O P . s o i n  

Ekain 
AL BAIT ARI KL INIKA 

larrialdiak: 
943 1 5 1 6 40 

domusa 

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

Iba i  Ondo, 28 
Tel. 943-850445 

AZKOITJA 

CONSTRUCCIONES 

Goiko - Ka le ,  4 - Tfnoa. 8 1  13 49 

ANTZ I BAR 
f q A  K U N T  L A K  
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Telefono zenbakiak ► 

TOKI PU BL IKOAK OSASUNA 

Udaletxea 1 5  72 00 Anbu lategia 8 1  51 00 
Udaltzaingoa 1 5 1 3 1 3 Anbu l . - larria ld iak 81 1 2  0 1  
Suh i l tzai leak 1 1 2 Eguneko zentroa 1 5  71 94 
Azpeit ia Lantzen 1 5  71 83 Asepeyo 8 1 44 00 
l raurgi Lantzen 85 1 1  00 Gurutze Gorria 85 32 97 
Nekazal Bu legoa 81 24 85 DYA-Donostia 46 4 6  22 
l turritxiki Ludoteka 1 5  1 1  79 
Zapo Txoko / G I B  1 5  7 1  6 1  KOM U N I KAB IDEAK 

I N EM 1 5  04 02  Uztarria 1 5  03 58 
Kiro ldegia 8 1  30 69 H itza (Azpeit ia) 8 1 38 4 1  
Igeri lekua 81 41 2 1  H itza (Zarautz) 89 00 1 7  
Ertzaintza-Azkoit ia 08 37 80 Azpeit ian Zer? 81 1 1  00 
Aitonena 1 8 1  5 1  7 1  Berria 943 30 40 30 
Aitonena 1 1  8 1  2 3  89 Gara (Jendartea) 943 31 69 99  
Epaitegia 02 51 9 1  Not icias (berriemailea) 687 60  5 0  0 6  
Ingurumen Etxea 81 24 48 DV (berriemailea) 943 1 5  09 94 

- � armaziak gauez ► u rta rr i la  

5-17  6 - 1 8-30 

LARRIALDIAK 
Habea 
EA 
PSE-EE 
PP 

1 5  72 00 ( 1 38) Uztarria Ku l tur  Koor. 1 5  03 58 
8 1  00 1 1  Kontse i l ua 943 59  1 2  00 

1 1 2  
Arg ia 

S I N D I KATUAK 

943 37 1 5 45 ELA 
Nabarra 948 22 7 1  25 LAB 
Arrate Irratia (berri emai.) 81 2 6 3 2 E H N E  
Lo io la Herri I rratia 8 1  4 4  58 

1 5  72  00 
1 5  72 00 

81 34 46 
1 5 1 3 56 
81 39 28 

Euskadi I rrat ia 943 01  23 00 KULTU RA-EUSKARA 

Kaito Telebista 81 53 35 Euskara Patronatoa 81 45 1 8  

1 KASTETXEAK 

l raurg i  
l raurgi  (Betharram) 
l raurgi (Mi lagrosa) 
l raurgi  (Jesu i t inak) 
Ikas berri 
Karmelo Etxegarai  
Uro la B H I  

lzarraitz Telebista 85 1 3  0 5  Udal Euskaltegia 81 1 9  47  B ESTE R I K  

8 1  02 1 0  
8 1 1 6  68  
8 1 63 80  
8 1  2 2  49 
1 5  1 2  46 
81  26  97  
1 5  02  28  

ETB 943 01 1 7  05 AEK 1 5  1 0  89 U G LE (Urolako gay·lesbia.) 2 73 posta 
E H E  1 5  1 0  8 9  Xoxoteko aterpea 5 8  1 0  0 7  

ALDERDI  POLITI KOAK Udal L iburutegia 1 5  71 95  H itzeko Euskara·KomunikazioZerbitzuak 

EAJ 8 1  55 70 Loiolako Liburuteg ia 8 1  65 08  6 6 5  72 39  79 / 943 08  0 6  88  

3-20 1 1 - 1 2- 1 3  4-1 6-21 -22 
Jacome (Azpeit ia) . 
943 08 02 58 

Aranburu (Azpeit ia) . 
943 8 1  1 3  5 0  

Beristain (Azpeit ia) . 
943 8 1 1 9 49 

2-7-8- 1 9-31 
Alberd i  (Azpeit ia) . 
943 8 1  59 74 

Garc ia (Azko it ia) . 
943 8 1 1 2 74 

Azpiazu (Azko it ia) . 
943 85 29 8 9  

9- 1 0-25-26-27-31 
G isasola (Azko it ia) . 
943 85 1 2  35 

,._ EGU N EKO ZENTRO BERR IA. 
Bistaeder eguneko zentroa berritu berr i  eg in dute; azaroan inauguratu zuten izen berri 

eta guzti. Hamasei plaza izatetik 30 lagunentzako lekua izatera pasatu d i ra ,  eta horietati k 

hamabi aste bukaeratakoak d i ra ,  gainera. I H I NTZA AG I R R ETXE 

Garraioa ► (autobusen ordutegia :  www.uztarria.com/azpeitia/autobusak) 

ALDALU R 

85 2 7  1 8  
EUSKO TREN 

902 54 32 1 0  
GUIPUZCOANA PESA 

85 1 1  59 21 26 99  
PIPER ELK. 

85 25 87 
TAXIAK 

81 1 3  07 
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teak zabalik ► 

U DALETXEA 

► Asteguna:  
► Larunbata:  

U DALTZAI NGOA 

► Egun osoz i rekita egoten da 

AN BU LATEGIA 

► Egun  osoz i rekita egoten da 

I GER I LEKUA 

► Astelehena: 

0 9 :00- 1 3 :3 0  
0 9 :00- 1 3 :00 

1 4 :00- 2 1  :00 
► Beste astegunak :  07 :00- 2 1  :00 
► Larunbata :  1 0 :00- 1 3 :00, 1 6 :00-20 : 00 
► Igandea eta jai egunak: 09 :00- 1 3 :00 
► Kanpoko igerilekua :  Ekaina arte itxita 

KI ROLDEGIA 

► Astegunak :  1 0 :00- 1 3 :00, 1 5 :00- 2 1  :00 
► Larunbata :  1 0 :00- 1 3 :00, 1 6 :00-20 :00 
► Igande eta ja iegunak: itxita 

U DAL LI BURUTEGIA 

► Astegunak: 1 0 :00- 1 3 :00 ,  1 6 :00-20 :00 
► Udan (abuztuan ez), Gabonetan : 0 9 :00- 1 3 :00 

ZAPO TXOKO 

► Asteartea-ostirala: 
► Larunbata :  

1 7 :00-20 :30 
1 6 :00-20 :30  
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ERREM I NTAK ETA TRESNAK 

ZUB OLAf 
Landeta Gerratx ik i , 6 59 posta kutxa 
20730 AZPE ITIA (Gipuzkoa ) 
Tel . :  943 1 5  70 56 Faxa:  943 1 5  00 26 
E-ma i l :  zub io la@zu bio la .es 

AENOR 1 

� Gd 
Web:  www.zu b io la .es 

Gesti6n 

Ambiental 
ISO9(I01 
ISOl./00I a la Cal idad 

de Gesti6n 
EH-0-122/1 GA-2005/0333 

D IAMANTE P O L I KRI STAL I N OZKO E RR E M I NTA B E REZ IAK 

Diamond Line 
Hari bidezko elektrohigaduraz 

erremintak mekanizatzeko makina 

Automoziorako alumin iozko 
osagaien mekanizatua 

Abeilanaketa lanak 
aeronautika-osagaietarako 

aluminiozko eta 
karbono-zuntzezko paneletan. 

Berr ikuntza eta moldaga rritasuna 

G u re bezeroekin harreman estuan eta 
lan-p ieza o inarri hartuta , era g uztietako 
soluzio berezien eg itu razko d isei nu  eta 
ana l is ia eg iten du ZUBI OLAk; horretarako,  
mater ia laren konpos iz io eta 
ebaketa-ba ld intzakazte rtzen d itu PCD 
eta PCBN mekan izatuentzako 
plakatxo soldatudu n  erremintetan .  

E rrend imend u hand ia 

Po l i kr ista l i nozko errem inten u rradu ra rako 
erresistentzia hand iak eta ebaketa-abiadu ra 
hand iko mekan izazio ba ld i ntzek meta l 
gogorreko p lakarek in lortzen d i renak ba ino 
40- 1 00 a ld iz errend imend u hand iagoak 
lortzeko aukeraematen d ute , betiere lan 
eta material motaren a rabera. 

BEROGAILU EN MUN DUAN, ENPRESA AINTZIN DARIA 

Beroga i l u  eta ur ga rb iga ien eska i ntza zaba la 

Akaberak eta zehaztasuna 

Fabri kazio- eta teknolog ia-b itartekoek 
eta ZUB IOLAren u rteetako esperientz iak  
erabat bukatutako osagaiak mekan itzea 
aha lb ideratzen dute , bai neurri hand i ko 
tolerantzietan nah iz  aza leko ka l i tatean .  

Ma lgutasuna eta konprom isoa 

ZU B IOLAk enpresa malgua ren  
izaera d u ,  ba i  g iza ba l iabideei 
dagokienez eta ba i  fabri kazio-bal ia b ideei  
dagokienez .  Ma lg utasu n horren he lburua 
h itzartutako epeak betzea da ,  ba i  
eskarietan ,  ba i  kon pontze-, b i rz ik latze
eta zo rrozte-zerbitzuetan .  

E u ropako bermea duten ka l itate zi u rtag i r iek in  

Zu re etxeko seg u rtasun  eta konforta reki n kon prometituta 

Errez i ld ik  m u ndu  osora zaba ld ua !  

IBAI-EDER 
Urrestillako Nekazal Kooperatiba 

G ipuzkoako baserritarren 
zerb itzura eg u nez egu n  

F' r I l t,,r un  oditual... 
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' Ki osko ra egune ro 

i zaten d u n" 
► Testuak eta argazkiak: I h i ntza Agi rretxe 

.A. TXI KITAKO AM ETSA. 
Bernardo Aizpitarte ez da gogoratzen zer izan nahi zuen txik iteko ametsez. "Lehen ez zunan 

ora in  beza la .  Orduan ora ingo a ldean aukera gutx i zagonan". Ha la ere, ondo gogoan du  zer ez 

zuen nahi  iza n :  "Garbi  nuen futbolaria edo horrelako ezer ez n intzela izango, behintzat..:'. 

h 1  heu 1 [ja k i teko-U] 

B
ernardo Aizpitarte Kabra 
Azpeitiko plazako kiosko
an egoten da eg unero. 

U rtean h i r u  egun baino ez ditu 
izaten jai; Eguberri Eguna, U rte 
Berri Eguna eta Aste Santuko za
patua. 
Z e n b a t  u rte  d a ra m a tz a k  l a n  

honeta n?  

Hamalau u rte inguru izango ditun 
dagoeneko lan honetan hasi nin
tzela. 
Nolatan hasi  h intzen?  

Lehenik nire andrea hasi zunan. 
Nik orduan kale barrenean denda 
bat ninenan, baina hura gaizki 
joan zitzaidanan eta orduan hasi 
nindunan hemen lanean. 
La n gogorra a l  d a ?  

Gogorra ba ino gehiago, lotua 
dun. Eg u ne ro-egune ro eto r r i  
beha r izaten dun hona ; u rtean 
h i r u  egunetan baka r rik ez dun  
egoten egunkaririk, eta guk, kios
kerook, orduan baino ez dinagu 
izaten jai. Orain, hala ere, goizez 
soilik irekitzen dinat; lehen goiz 
eta arratsaldez, eta gogorragoa 
zunan. 
H e m e n  h e r r i ko ko n t u e z  e r e  

enteratu ko haiz ba ? 

Bai, guk berr iak eman eta jaso 
ere egiten ditinagu. Ez dun leku 
txarra her riko kontuak jakiteko, 
baina nik horrelako kontuetarako 
ez dinat batere balio. 
Gehien sa ltzen den egunka ri a  

zein d e n  g a ldetzea ere . . .  

Bai, dudarik gabe EI Diario Vasco 
dun gehien saltzen dena. Zerga
tik? Eskelengatik. Astearteetan 
azokara etortzen den jende hel
duak ez din Diario bezala ezagu
tzen egunkari hori, eskelen egun
karia eskatzen diten. 
Zergat ik  erosten da gaur  egun 

egunka ri bat edo bestea ? 

Baditun gauza batzuk ez dituda
nak ulertzen. Adibidez, astelehe
netan Gara gehiago saltzen dun 
futbola dela eta, eta nik hori ezin 
dinat ulertu. ◄ 
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I NAKI  S EG U ROLA � 'O rota r i ko Euska l  H i zteg i a ' -ko l a n  ta l dekoa 

, , H i zteg ia rek i n 
� �� 

has i n i ntzen lanean" 
► Testua eta argazkia: I h i ntza Agi rretxe 

40[ �] 

► ► ► ► 

2 1 urte eta gero bukatu dute 
Orotariko Euskal Hiztegia. 
21 urte horietan lnaki Se

gurola azpeit iar f i lologo, idazle 
eta euskaltzain urgazleak zeregin 
horretan jardun du. Behin lan hori 
bukatuta, Uztarriak Segurolare
kin hitz egiteko parada izan du. 
N o l ata n has i  z i nen  Orotariko 

Euskal Hiztegia-rekin l anean?  
Kasual itatez sartu n intzen. N ik  
1984an bukatu nituen ikasketak 
eta orduan jar r i  zen martxan 
proiektu hau, Koldo Mitxelena , 
uni bertsitateko eta Jaurlaritzako 
zenbait jenderen artetik. Nik or
duantxe ikasketak bukatuta n i 
tuen eta unibertsitatean Mitxele
na eta lbon Sarasola izan nituen 
irakasle .  Urte hartan ikasketak 
bukatutako bi lagun has i g inen 
lan honetan. 
Nolakoa izan d a  l an  d i nam ika ?  
Normalean ezagutzen diren hizte
g iek in  ez du zer ikus i r i k  h i zteg i 
honek; hemen hitz bakoitza histo
rian nola ib il i  izan den azaltzen da, 
testuen b i dez.  X V I . mendet i k  
X I X .a arte hitz bat nola, non eta 
zeinek erabil i  izan duen azaltzen 
da. Hasieran testu ugari ordena
ga i luan sartu behar i zan gen i 
tuen. Orain 21 urte testuak orde
nagailura eskuz sartzen ziren; ez 
zegoen scanner- ik eta dena 
eskuz pasatu behar izan genuen. 
Has ierako b i  urteetan 'txinoen' 
lana egin behar izan genuen. Hori 
eginda gero, guk material horien 
h istor ia genuen eta hort ik  has i 
ginen lanean. 
Lan honetan zer ikasi duzu? 
Ni  uni bertsitatetik, beste guztiak 
bezala, gauza batzuk ikasita irten 
nintzen; eskeleto edo base bat 
ikasita irteten duzu. Gero horrela
ko proiektu batean sartzen zare
nean, ohartzen zara laurdenaren 
laurdenik ere ez dakizula. Orduan 
testu pilo bat irakurri eta ikasten 
hasten edo jarraitzen duzu. Guk 
zortea izan genuen Koldo Mitxe
lenarekin jarduteko aukera izan 



genuelako. N ik unibertsitatean, 
besteak beste, M itxelena izan 
nuen irakasle. Sarasolak esan ohi 
du Mitxelena lan honen arkitektoa 
izan zela, berak aparejadore lana 
egin duela, eta guk hark erakutsi
tako bidea osatu dugula. 
Mitxelena  eta Sarasolaren lan 

metodoek aldaketarik izan al 

zuten? 

Mitxelena lege zaharreko pertso
na zen; katedratikoa, asko zekie
na. Baina epeak, denbora .. . Hark 
ez zuen horrelakoetan pentsa
tzen. Sarasolak, berriz, injeniari 
m entalitatearekin egiten du lan. 
Mitxelenak edozein detaile txikire
kin bi egun pasa zitzakeen. N iri, 
dudarik gabe, M itxelena askoz 
gehiago gustatzen zitzaidan. Pro
duktibismoaren eta filologi indus
trialetatik kanpo bizi zen hura eta 
hori askoz atseginagoa da, baina 
beti bezala diruak, epeek ... agin
tzen dute. 
H asiera batean bost urtean 

zortzi liburuki egiteko asmoa 

zegoen. Azkenean 21 urte eta 

h am asei liburuki i zan  dira. 

Pentsatu baino aberatsagoa al 

da gure hizkuntza? 

K ontua da, j endea pentsatu 
baino txarragoa eta eskasagoa 
dela aurreikuspenak egiten. N ik 
uste hori dela arrazoi nagusia. La
nean hasi nintzenean, Sarasolak 
niretzat bost urterako lana zuela 
esan z idan eta 21 urte pasatu 
ditut. N ik uste bost urtean ez da
goela ezer egiterik. Gero egiteko 
era ezberdinak daude, eskema 
modura egiten baduzu egin dai
teke bost urtean, baina hitz bat 
hartu eta hitz horrek historian izan 
dituen agerraldi guztiak biltzeak 
lan asko du. 
Hiztegiak lau milioi h itz ditu. 

Zein izan da hitz horiek sartze

ko arau edo legea? 

Guk ez dugu aukeraketarik egin. 
Guk harrapatutako dena sartu 
dugu, ez dago inongo aukerake
tarik. Inongo garrantzirik ez duen 
hitz bat, testu batean bakarrik eta 
dudakoa bada ere, igual- igual 
sartu dugu. 
Orotariko Euskal Hiztegia- ren 

hasierako helburua garai, toki 

eta m ota guztietako euskal 

hitz ondarea biltzea zen. Lortu 

al duzue helburu hori? 

Bai eta ez; kontuan izan behar da 
dena biltzea ezinezkoa dela. Guk 
historian testuen bidez - testu 
gehienen bidez- ikusten duguna 
bildu dugu. Hemen corpus osoa 
ez dago; XVII. m endeko gehiena 
egongo da, baina XX. m endeko 
guztia ezin da bildu. Orduan ida
tzizko iturrietan islatzen edo azal
tzen den hizkuntza horren m uina 
eta dezente gehiago azaltzen da. 
Baina hori ez da hizkuntza, hori 
hizkuntzaren eskeletoa-edo da. 
Gaur egunean, euskaraz esaten 
dena biltzea ezinezkoa da. 
Egindako lanaren emaitzare

kin gustura al zaudete? 

Orokorrean gustura gaude egin
dako lanarekin. Lehen bost tomo
ak eskeleto bat dira eta gauza 
asko falta dira. Garai hartan men
peratzen ez genituen gauza asko 
zeuden eta denborarekin gauzak 
gehiago lantzen joan gara (esapi
de m ailak, az piadierak .. . ) eta 
gauza horiek falta zaizkie liburux
ka horiei. Orain, hasierako bost 
liburukietan falta den informazioa 
biltzen ari gara lan taldearen zati 
bat. Paperean ez da argitaratuko, 
baina edizio digitalerako osatuko 
dugu. 
1 98 1  eko jardunaldi batzuetan 

euskal h iztegigintzaren plan

gintza orokor bat behar zela 

aipatu zen .  H iz tegi "orokor, 

hiritartu eta espezializatuak" 

beh ar z irela esan z e n .  H ori 

betetzen ari al da? 

Orotariko Euskal Hiztegia oina
rrizko azpiegitura bat izango litza
teke, bai lan linguistikoetarako 
eta baita beste hiztegiak egitera
ko orduan ere. Gaur egun Elhu
yar hiztegia da erabiliena, nahiz 
eta orain lehia gogorra egingo 
dion lbon Sarasolak ateratako 
Zehazki hiztegiak. Horien oina
rrian Orotariko Hiztegia dago, eta 
beste hainbat gauza; hiztegi ko
m ertz ialak egiteko balioko du. 
Gero Euskaltz aindiak Hiz tegi 
Batua-ren presta- lan bezalako 

zkar-azkar 
Hizkuntza. Ondoen umeek 
ikasten dutena. 
Euskara. Izan nintzen umeak 
ikasitako hizkuntza. 
Hitza. Hizkuntzaren hezur eta, 
askotan, gezurra. 
lbon Sarasola. Euskal 
Filologian injeniari mentalitatea 
ezarri zuena. 
Koldo Mitxelena. Maisua. 
'Orotariko Euskal Hiztegia'. 

Bide luze eta zail bat. 
Euskaltzaindia. Akademia 
bat, baina ni ez naiz akademia 
zalea. 
Hiztegiak. Jendeak 
derrigorrez zabaltzen dituen 
liburuak. 

, , Hitzak nola era bili 

izan diren zehazten du 

'Orotariko Euskal 

Hiztegiak', ba ina ez du 

araurik ematen" 

bat egiteko asmoa badu, euska
ra-euskara ateratzeko; hori Eus
kaltz ai nd iaren hiz tegi ofiz iala 
izango da. N ik uste proiektu ho
riek dau dela, oraingoz , eta or
duan aipatutako helburu horiek 
ari dira pixkanaka lortzen. 
Orotariko Euskal Hiztegia nori 

zuzendurik dago? Izan ere, be

tidanik egin izan zaion kritika 

da, nah iz eta euskal h iztegia 

izan, hitzen definizioak gazte

leraz eta frantsesez daudela. 

Hori horrela izatearen arrazoia 
praktikoa da. Orain 21 urte Mitxe
lenak eta Sarasolak hitzen defini
zioak erdaraz ematea erabaki zu
tela da. 21 urte pasatu baditugu 
horrela egiten, euskaraz egitea 
otu bazitzaien orain 21 urte, gau
zak nola zeuden kontuan hartuta, 
oraindik eta lan handiagoa eska
tuko zuen. Eta, bestetik, Mitxele-

e l ka rr izketa [euska ra- U] 

nak beti izaten zuen kontuan na
zioarteko m undu hori, kanpoko 
'euskalari' horiei begira ere izaten 
zen. Sarasolak noiz edo noiz esan 
izan du proiektu hau berriro plan
teatu beharko balitzateke, orduan 
baino za lantz a gehi agorekin 
baina berriro horrela egingo luke
ela. Nik ez. Gaur egunean gauzak 
eginago eta errazago daude, eta 
nik uste dut egin daitekeela eus
karaz. 
Askotan esan izan da oraindik 

menpekotasuna dugula geure 

hizkuntza geure baliabideen 

bidez ulertzeko ... 

Gaur egun ez, baina orain 21 urte 
bai. Garai hartan hiztegi mailan 
ere Kintanaren hiztegia bakarrik 
izango z en, gero Elhuyar izan 
dena orduan Kintanaren hiztegia 
izan zen. Nik uste zailtasun tekni
koak eta M itxelenak izan zuen 
kanpora begirako z era horrek 
markatu duela hiztegiaren ibilbi
dea. 
Behin eta berriro aipatu duzue 

lan deskriptiboa dela eta ez 

normatiboa. 

Horrek dagoena nola erabi li izan 
den zehazten dela esan nahi du. 
Baina ez du araurik ematen. Da
goena agertzen du hiztegi honek. 
Alde txarrak eta onak izango 

ditu horrelako hiztegi batek. 

Ni naizen bezalakoa izanda, dena 
ona du hiztegi honek. Honek da
goena nola erabili den azaltzen 
du eta ez du ezer arautzen, ez du 
ezer ezartzen. Guk abantaila bat 
ere badugu: nik hamasei liburuki 
horiek guztiak irakurri ditut. N ik, 
gainera, bigarren liburukitik zu
zenketak egin izan ditut, Mitxele
na hil zenetik. Hau da, jendeak 
erredakzio lana egin du eta ondo
ren Sarasolak eta nik zuzendu eta 
gainbegiratu ditugu; beraz , 
hemen agertzen diren hitz guztiak 
senidetuta ditugu. Hortaz , niri 
hau komeni zait eta, gainera, ba
dakit nola ibili behar dudan. Hiz
tegi hau, linguistika eta filologiaz 
dakitenek erabiltzeko hiztegi bat 
da. Hala ere, pare batek esan di
date hiztegia nobela bat bali tz be
zala irakurtzen dutela. ◄ 
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' ' Es k u b idea dugu 

GORA. Eroski, egoki 
Sanjuandegiko Eroskiren dendan euskaraz jarri dituzte gabonetako iragarkiak. 
Besteetan behera jarri izan diogu gezia. Orain gora. Bakoitzari berea. 

BEH ERA. Bal iogarria al da? 
"Baili� ba�io du gidatzeko baimen baliogarria  izateko identifikazio agiriren". Ho
rrela dio gidatzeko behin-behineko baimenak. Baina euskaldunoi balio al digu? 
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Behatok i  a ► (euska ra ren esku bideen u rraketa k salatzeko te lefono zen ba kia eta weba ) 
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Euskal Herr ian 
sarbidea duen 
heda b ide orok 
euskararen 
presentz ia 
berma dezan" 

Euskal He rria n Euska razen 
' Bidea k' esku l ibu rutik ha rtua ; 
Uzta r ria n dago edonoren esku ra 

...__�Bota l asa i ► 

I npres ioez 
Lana dela eta, herri dezente
tan ibiltzea tokatu zait, eta 
fijatu eta inpresio garbi sa
marra dut: Azpeitian beste 

(ia?) herrietan baino gehiago bizi 
gara euskaraz (hizketan ez ezik, 
errotulazioetan, karteletan, barne 
idatzietan, propagandan, taldee
tan, ikastetxeetan, udaletxean, 
toki ofizialetan ... ). 

Herrian ez dugu euskararen al
deko mugimendu artikulatu oso
rik (euskalgintza, Udala, norbana
ko euskaltzaleak, gizarte eragile
ak . . .  ) ,  baina pixkanaka aurrera 
goaz. Ai artikulatuko bagenu 
dena . .. 

Oroz gain, oraingoz: Azpeitian 
(ere) ez gara euskaraz bizi. Hori 
ez da inpresioa, hori hala da. 

► Eneko itz Esnaola 

Gabonetako pa rkeaz 
U ztarriako bazkide batek 
kexa h au h elarazi digu : 
"Gaur umearekin Iza rraitz 
frontoira joan naiz, Gabone-

tako haur parkera. Eta parkearen 
arduradunak, erdaldunak ; ez da
kite euskaraz (orduan han zeude
nek be h intzat) . Ez zait  ego
k ia  iruditzen eta  esan egin 
diet". 

► Uztarriako bazkide bat 

www . uzta rria . com/euskara 



---------------------

Ur-te berrian ere 
gozatu natu raz 

egu rrezko a ltza r ia 

La s ao  I n d u st r i a l d e a  - - Te l .  943  1 5 1 1 82 - - AZ P E I T IA  

www. lasao . com 



Sare@• .. ·inf orm3.tika · · : Telekomunikazio Zerbitzuak & Informatika 
' o , 

·-, 

J OYBO O K  2 1 00  

eenQ. 

GARAP E N  P3000  
P E NT I U M  4 300 0 M H  

AM I LO A 7640 GARAP E N  A3000 
AM O Sem p rom 3 1 00 

O R DENAGAILUAK 

KAM ERA D I G ITALAK 

;:, Samsung  
X640 

M UG I KORRAK 
eta geh i ago S I E M ENS 

S L  65 

� � i ) LG 2300  

,i '-6)1:zu tekniko informatikoa 
� 

t ·  " j 

AMO Sem p rom 3000 

A lcatel 
556 

Mora l a  
V547 

� J{jJ l!JiiMl Xmpron 
�-�"1 -

� �-1 

lti](WJIIJ 


