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Bake Forora deitu ninduten. Denon bultza

datxoa beharrezkoa izango da aurrera 

egiteko. Ezin, bada, uko egin. 

ziren, partaidetza foro txikiak antolatzea, elkar 
entzuten ikastea, heziketa programak, bake 

eguna antolatzea ... 
Martxoaren zazpian izan zen. Bakoitzak 

bost proposamen aurkeztu behar zituen, gero 

proposamen guztietatik hiru aukeratzeko. 

ETAk borroka armatua amaitzea, Estatuaren 

bortizkeriarik eza, alde bateko eta besteko 

biktimak, kale borroka, alderdien legea ... Es

parru handiko hitzak. 

Herritarron eragina ezinbestekoa zela on

dorioztatu nuen. Gogoz zegoen jendea bere 

aletxoa emateko. Jende ezberdina, emateko 

asko daukana, eta elkarrekin asko egin deza

keena. Kezka ere gelditu zitzaidan. Ez al da 

egun bateko bileran geratuko ahalegina! 

Geureak esan eta besteenak entzun, bata 

bestearen lekuan jarri eta ulertzen saiatu. Ba-Herri mailarako proposamenak ere izan 

ztattia► 

UZTARRIAREN DATUAK ► 

Argitaratzailea. Uztarria Azpeitiko 

Kultur Koordinakundea 

Egoitza. Perez Arregi plaza 1, behea, 

(Azpeitia, 20730) 

Telefono eta fax zenbakia. 

943 15 03 58 

Posta elektronikoa. 
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Posta kutxa. 227, Azpeitia 

Lege gordailua. SS-860/2000 

Zenbakia. 83.a (2007ko apirila) 

Urtea. IX.a (1999ko azaroan sortua) 

Maiztasuna. Hilabetekaria 

Web orria. www.uztarria.com 

Diseinua. ::R:=:GI 

Publizitatea. 

► 699 64 66 01 

► uztarria@uztarria.com 

Bazkidetza-Harpidetza. 15 03 58 

Tirada. 2.500 ale 

Inprimategia. Lizarra Grafi kak 

Azaleko argazkia. Maider Zendoia 

Oharra. Uztarriak ez du bere gain 

hartzen aldizkarian adierazitako esanen 

eta iritzien erantzukizunik 

Guk zerbitzua eta 
lana euskaraz 

U -iritzia] 

0 8 1 n kesta. Aste Santuak 

gainean dira eta herritar 

askok kanpora bidaiatuko 

du. Baina nora joaten dira, 

batik bat? 

09 Zer dio? Bilgune 

Feministak eta Emakume 

Taldeak martxoaren Bko 

ekitaldien inguruko kritikei 

erantzun nahi izan diete. 

[u-mamia] 

12 Tratu txarrak. 
Edurne Zubia Udaleko 

Gizarte Ekintzako 

arduraduna, herrian 

dauden tratu txarrez. 

15 KI ik. Agustin Arenas 

argazkilariaren udaberriko 

irudiak ikusgai. 

20 Baserria. Kalean jaio 

arren, baserri aldera 

joandako herritarrak. 

UZTARRIA AZPEITIKO HERRI 

ALDIZKARIAREN LAGUNTZAILEAK ► 

(erakunde publikoak) 

e l�} <1)j,'i" 
AZPEITIKO UDALA 

gaiak[sarrerakoa-u] 

daukagu lana. Bestea nire lekuan jartzen aha

leginduko balitz, nik ederki azalduko nioke 

zein den nire perspektiba, nire bizipenak, zer 

maite dudan, nolako ametsak dauzkadan, zer

gatik nahi dudan nahi dudana. Nire jarrera po

litikoa nondik nora sortu den argi erakutsiko 

nioke, non ikusten ditudan bizikidetzarako 

mugak eta ahalmenak, nola bideratu daiteke
en elkarrekiko harremana ... 

Ni bestearen lekuan jartzea ... hori zailagoa 

da! 

[u-jakiteko] 

24 Batzokia. Azpeitiko 

Batzokiak 1 00 urte beteko 

ditu aurten. Apirilean 

erakusketa egingo dute 

hori ospatzeko. 

[u-euskara] 

34 Etorkinak. Beste 

herrialde batetik Azpeitira 

bizitzera etorri eta epe 

motzean euskal hiztun 

bilakatu diren sei 

gazterekin izan da Uztarria. 
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-iritzia] 

Enbido► 

► ► ► ► 

Bilern irekia 

X
oxotetik behera natorrela, Nahargun 

parean, geldialditxoa egin eta Azpei

tiari begira jarri naiz. Martxialeneko 

lurrunean ezkutatutako kea eta kolise

oa -zezen-plaza, barkatu- nabari dira. 

Koldo Aldalur Nekeak eraginda-edo, pentsamendu goxoan 

HILEKO ESALDIA► 

Lau urte, ez al da askotxo? 

barneratu naiz eta Plaza Nagusiko kioskoa azaldu 

zait. Herritar ugari da bertan, gehientsuenak. Kar

tel handi batek bildu ditu, itxuraz: "Gaurko gaia: 

etxebizitza; erabakiak hartzeko bilera irekia". Kios

ko gainean emakume bat dago bildutakoei herriak 

duen etxebizitzaren arazoari buruzko azalpenak 

ematen. Talde baten izenean hitz egiten omen die. 

Lehendabizi datuak eman ditu; besteak beste, 

zenbat etxe dauden hutsik herrian, gazteak eta 

emakumeak direla arazo gehien dutenak, laguntza 

kontuak, portzentaiak ... Gero, irtenbidea topatze

ko ustez zer egin beharko litzatekeen azaldu du eta 

beste herritar bati eman dio txanda. 

Bigarren horrek ere antzeko bidea burutu du: 

aurkezpena, analisia eta irtenbideak. Oraingoa 

Atano 111.a praka zuriekin ikusitakoa da. Etxean igo

gailurik ez dutela-eta, bere ustez babes ofizialeko 

zozketan sartzeko eskubidea dutela dio. Hurrenak 

dio istripu madarikatu hark mugitzeko ahalmena 

mugatu ziola baina ez bizitzeko gogoa eta, lehenaz 

gain, laster egingo diren etxebizitzek euren egoe

rara moldatuak beharko luketela ... 

► GIZARTE EREDUA. Gorbatadunak eraikin za

harren egoerari buruz hitz egin du, berritzearen 

kostuaz eta finantzabideaz. Gazte itxurako nerabe

ak ere iritzia eman du: agian, lokalak moldatu be

harko direla, aberaskumeguneak sortzen ari gare

la; agian, ez dela etxebizitza kontu soila, gizarte 

eredu kontua baizik ... Azken-hurrenak alokairu 
sozialari buruzko txosten bat irakurri du, zeinean 

sistema horren abantailak eta hutsuneak agerian 

gelditu diren. Azkena, egin berri denaz eta egin 

► ► ► ► ► ► 

nahi denaz mintzatu da. Entzun beharreko guztiak 

entzun eta gero, galderen txanda iristean, itaun zu

zenak talde bakoitzari eta erantzun zehatzak. Ezta
baida aberasgarria eta, ostean, bozketa. Pertsona 

bat boto bat eta bertaratu direnek erabakitakoa ... 

aurrera. Gaia jarraitzeko batzordekideak aukera

tzea, epeak zehaztea, aurrekontuak era errazean 

azaltzea eta kutxako diruarekin hori dena martxan 

jartzea erabaki dutela iruditu zait. Mikel Laboaren 

musika bakarrik falta da pentsatu dut harribidean 

behera abiatu naizenean -inor ez inoren menpe

korikan, norbere buruan gabe-. 

► AUZOKO BILERA. Presaka jaitsi naiz, neure 

auzoko bilerara iritsi nahi dudalako Enparan dorre

txera. 1 50 lagun daude deituta bilerara eta berta

ratuak bi dozenara ez gara iristen ordua jota due

nean. Ez da Naharguneko ametsa. Gai errealak 

dira: estolderiaren egoera negargarria, garbiketa 

nola eraman, festak, diru kontuak eta abar. Tran

paldoaren gainean daudenek esandako guztia 

onartu da presaka-presaka. Galderarik ez. Etxera 

bizkor itzultzeko gogo galanta. Goenkale kate ba

tean eta futbola bestean. Errrealitatea. 

Hurrengo hilean hauteskundeak izango ditugu 

herrian eta zure botoa eragingarria izango da era

bakitzeko hurrengo lau urteetan nolako Azpeitia 

izango dugun. 

Zure baimenaz, hainbat galderatxo: 

1. Gustura al zaude zure ordezkariak aukeratu

rik, erabakitzeko ahalmen guztia haien esku utzita? 

2. Zuzenean dagokizun erabakietan iritzirik 

eskatzen al dizute? Emango al zenuke? 

3. Zuren iritzian, agintean daudenek gustura 

hartuko al lituzkete herritarren parte-hartzea eta 

ekarpenak udaletxeko bileretan? 

4. Oraingo hau al da herri bat kudeatzeko modu 

bakarra? 

Lasai eta gustura bizi bazara horrela, eman 

botoa gogoko duzun horri eta segitu patxada ede

rrean. Beste zerbait gogokoago bazenu, hasi mu

gitzen edo, bestela, Xoxotera igo ametsetan egite

ra; baina, mesedez, ez engainatu zeure burua. 

Ametsak errealitate non bihurtu badago. 
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[U-iritzia]artikulua 

Olatz Prat 

HILEKO ESAERA► 

Beste familia 

D
uela hilabete batzuetatik Arantzazura 

joaten naiz egunero lanera. Ez dakit 

beste lekuetan gertatzen den, hau 

baita nire lehen lana, baina hemen 

geure familiatxoa eratzen goaz. Lan taldekoez 

gain, noski, badira Arantzazun nire beste familia 

eratzen duten pertsonak. Gauzak aldatu dira hara 

iritsi nintzenetik, batzuk etorri eta besteak joan, 

baina familia hori beti handitzen doa; Arantzazura 

joaten dena, nolabait, bertan gelditzen baita 

betiko. 

Onati bukaeran txokolate usaina egon ohi da, 

leihoa jaitsi eta arnasa hartzea gustatzen zait. Es

kuinera jiratu orduko Juani eta Patrizia ikusi ditut. 

Sarritan egoten dira han. Goiko Gandiaga Topa

gunea eta Gogartetxea garbitu eta atontzen dituz

te, beste lanen artean. Juani Puerto Ricokoa da. 

Duela pare bat urte etorri zen, bere bi haurrak amo

narekin utzita. Malkoei eutsi ezinik kontatu zidan 

bere historia. Euskara ikasten dihardu, ez du meri

tu makala, sarritan pazientzia falta zaiola aitortzen 

badu ere, bertako jendeari zerbait ulertu ahal izate

ko bada ere ikasi nahi du. Dena den, ez daki ondo 
non aterrizatu duen, Oriatiko euskara baino zaila

gorik ez baita asko egongo. Gehien harritzen 
nauena, ordea, bere irribarre goxoa da. Beti umore 

onez, bere begietan nekea eta etsipena ikusten 

den arren. Patrizia brasildarra da. Beltzarana, ile 

luzea eta kiri bildua. Hona ezkonduta dago eta, no

labait, bizitza Juanik baino leunagoa dauka. Abes

tea izugarri gustatzen zaio. Autoan goazela irratiko 

doinuekin jolasean dabil. Honi ere gustatzen zaio 

flamenkoa. Nik berari aurreskua erakutsi behar 

diot eta berak niri samba dantzatzen. 

► POSTARI LANETAN. Bidean Angel Mari Mili

kua gurutzatu dugu. Milikua, Arantzazuko taberne

tako bat da. Angel Marik auzoko postari lanak egi

ten ditu goizetan, arratsaldetan tabernaz ardura

tzen da, eta denbora librean bustinezko eskulturak 

egitea gustatzen zaio. Eguraldi ona egiten duen 
eguerdietan mahaia eta aulkiak ateratzen dizkigu 

atarira, kafea eguzkipean har dezagun. 

Jainkoarengan sinesten ez duenak, jendearengan sinetsi dezala. 

06[ 1] 

Sindikakoak ere bisitatzen ditugu. Lanez gainez

ka dabiltza orain, ostatua itxi zutenetik jende guztia 

hara joaten baita bazkaltzera. Ostatuan Margarita 

eta Nacha egon ziren lanean, baina itxitakoan lanik 

gabe gelditu ziren. Margarita ere Puerto Ricokoa 

da eta Nacha txiletarra. Margaritak inguruetan ja

rraitzen du lanean, taberna ezberdinetan. Nacha, 

ordea, Bartzelonara joan zen "a buscarse la vida", 

berak esaten zuen moduan. Triste joan zen, baina 

orain egun batzuk mezu bat idatzi zigun, oso ondo 

zegoela esanez; pisu txiki bat omen dute, gizona 

lanean omen dago eta bera, oraindik lan bila bada

bil ere, gustura omen dago. 

► ARANTZAZUKO FRAI LEAK. Fraileekin sarri 

egoten gara. Bisitan etortzen dira, noiz edo noiz 

gonbidatu ere egin gaituzte eurekin bazkaltzera. 

Dezente daude. Ofertoriora sartu eta harritu nin

duen 30-35 bat fraile ikusteak. Guk betiko zortzi

rekin dugu harremana eta hango asko ezagutu ere 

ez nituen egiten. 

Adina ez da haietako askorentzat gora eta behe

ra eta hemendik hara ibiltzeko aitzakia. Beti lagun

tzeko prest daude. Zerbait muntatu behar bada, 

tarima bat egin behar bada, kortinak kolokatu, es

tufa bat inguratu ... Beti dute irribarrea aurpegian. 

Bulegoan sartu eta "zer moduz Azpeiti?". 

Mojak ere baziren. 'Baziren' diot, martxoaren ha

sieran joan egin zirelako Arantzazutik. 60 urte 

inguruan egon ondoren, beste lurralde batzuetatik 

erreklamatu dituzte, leku horietan behar handia

goa dago-eta. Rosario eta Manoli Bartzelonara, 

Bernardita Kataluniako beste herri batera eta Te

resa Marokora. 

Gogartetxeaz arduratzen ziren orain arte. Noiz

bait han gelditu naiz lotan, hotel bat bezalakoa da, 

baina bost izarreko edozein hotel baino goxoagoa. 

Zer janari goxoa, ze epeltasun, ze txukuntasun ... 

Faltan botako ditugu dudarik gabe gure emaku

metxoak. 

► SINESMENA.Ez naiz kristaua, ez sinesduna. 

Baina leku honek jartzen nau batzuetan dilema 

horretan. Ez dakit, sentimendu onak kanpora ate

ratzera behartzen zaituen leku bat da hau eta baita 

bertako jendea ere. Egunero etorri eta bertan aur

kitzen dudanak, konpentsatu ez ezik, gainditu egi

ten du ordubeteko bidaia. 
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[U-iritzia]zenbat buru, hainbat aburu 

C) 

C) 

Hau► 

Aitor Zi n ku negi 

C) 

Hau dek kaleumie hau 

Gure izarra ... 

Aurten ere, milaka izango gara independentzia eta sozialismoaren 

proiektu politikoa babestuz, kalera irtengo garen gazteak. Milaka 

gazte askatasun egarriz eta asetzeko inoren zain egoteko prest ez gau

denak. Gaurtik eta gauden lekutik, aske izaten saiatuko garenak. Ara

bako lurretan geure izarraren distirak gidatuta, independentziaren 

bidean. 

Independentziaren bidean goaz, kontzeptua zabaltasun osoarekin 

ulertuz, borrokatuz. Independentzia nazionaletik haratago, aske izan 

nahi dugun milaka gazte. Kate guztiak apurtuz, sasi guztien gainetik. 

Hizkuntz eskubideak, etxebizitza eskuragarritasuna, aisialdi librea, izae

ra feminista, demokrazia parte-hartzailea, lurraren defentsa ... guztiak 

dira beharrezko independentzian. 

Apirilaren 6an, Untzagatik abiatu eta Aberri Egunean iritsiko gara 

Laudiora gure aldarrikapenarekin, gure izarrarekin. Milaka gazte, Eus

kal Herri aske eta burujabe baten alde, geure arazoei irtenbideak aurki

tu nahian, jo ta ke! Sinboloez gaindikoa izango den Aberri Egunean, es

kubideen aldeko borrokarako mezua zabalduz. Badugulako zer eginik, 

zapalkuntza nazionala bezala, klase zapalkuntza egunero pairatzen du

gulako. Azpeitian bertan bizi dugu errealitate hori, agintari 'nazionalis

tak' izan arren, eskuindarrak ditugulako. AHT, saihesbideak, hipotekak, 

prekaritatea ... inposatzen dizkiguten eskuindarrak. Helduoi gaizkile 

edo 'terrorista' garela sinestarazi nahi dizuetenak. Itzali telebista, bota 

EI Diario Vasco zakarretara eta ezagutu gaitzazue kalean, ez gara 

horren 'txarrak'. Aske izan nahi dugu, independentzia osotasunean uler

tuz. Iparra galdu gabe, iluntasunean distira gehien duen izarrari jarrai

tuz; gure izarra ... independentzia! 

Galdetuz ►-

Aste Santuetan 

herritar askok 

bidaiatzen 

al dtJ kanpora? 

T 
MAITE LAZKANO ► 

Halcon Bidaiak 

"Jendea aspaldi 
hasi zen mugitzen 

Aste Santuetarako. 
Gauza gutxi 

geratzen da 

dagoeneko. Jendeak, batik bat, 

irletara joan nahi du, baina 
azken egunetan kosta aldeko 
eskaerak ere asko izaten dira. 
Familiak eta bikoteak dira 

gehien etortzen direnak". 

MIREN ARRIZABALAGA ► 

Eroski Bidaiak 

"Errege ondoren 

hasten da jendea 

Aste Santuetako 
oporrak prestatzen. 
Kanariar 

uharteetako bidaia eskatzen 

digute askok. Hala ere, eskaera 

ez dago penintsulan 
kontzentratuta lehen bezala. 

Orain banatuago dago; 
bidaiatzea asko sozializatu da". 

ROSA AIZPURUA ► 

Urola Bidaiak 

"Gabon ondoren 

hasten da jendea 

Aste Santuetako 
bidaiarekin 

pentsatzen. Bost 
eguneko oporrak izanda, 
gehienek gertuko lekuak 
aukeratzen dituzte: Pirinioak, 

Mediterraneoa, Asturias, 
Kantabria edo Landak, 

esaterako. Benidormerako eta 

Salourako eskaera gutxitu egin 
da azkeneko urteotan". 



punteak ► 

GORA. 
Azpeitiko emakumeen 

parte-hartzea nabarmendu zuten 

martxoaren 4an Donostian 

izandako XVI 11. lilatoi 

lasterketan. Udalari sari berezia 

eman zioten korrikalari gehien 

aurkeztu zituen herria izateagatik. 

BEHERA. 
EAEko Auzitegi Nagusiak 

baliogabetu egin du Azpeitiko 

Udalaren euskara normalizatze

ko ordenantza, "euskara inposa

tu eta gaztelera baztertzen" 

duela uste duelako. 2005eko 

abenduaren 1 ean onartu zuten 

ordenantza, EAJ, EA, PP eta 

PSE-EEko aldeko botoekin. 

Basazabal. UZTARRIA 

GALDERA. 
Basazabal etxea Udalak erosi du 

eta hotela zabalduko du bertan. 

Hirigune historikoa biziberritzeko 

helburua dauka Udalaren 

egitasmoak. Hotela zabaltzeak 

lortuko al du helburu hori? 

___ a al dakizu ... ► 
... eskualdeko Lurreko 

Telebista Digitala 

sortzeko eskaera egin 

duela Urola Kostako 

Komunikabideak-ek 

(Zarautz Telebistak) eta 

Kaito Telebistak harekin 

hitzartu duela Azkoitia eta 

Azpeitia berak lantzea? 

zenbat buru, hainbat aburu[iritzia-ul 

___ er dio? ► Leire Ibarguren (Bilgune Feministako kidea) 

Emakumeentzat bakarrik ... noski! 

► Azpeitiko Emakume Taldeak eta Bilgune 

Feministak martxoaren San antolatutako ekintza 

batzuei buruz jasotako kritikei erantzun diete. 

Emakumeentzat autodefentsa ikastaroa ez da 

indarkeri polizialaren aurrean edo beste mota 

bateko erasoen aurrean gure burua defenditzeko 

ikastaro bat, espezifikoki gizonen eskutik jasaten 

dugun indarkeriaren aurrean defenditzeko baizik. 

Bortxaketa batean, autobusean albokoak ipurdia 

ukitzea, auto-stop egitean, jaietan gertatzen diren 

egoeren aurrean, gure ondoan dagoen emakumea 

erasotua dela ohartzen garenean, gaueko hiruretan 

leku ilun batetik pasatu eta beldurra sentitzean, nor

baitek jarraitzen gaituenean, eta horrelako kasuetan 

gure buruarekin seguruago sentitzeko eta defendi

tzeko bitartekoak emateko ikastaro bat izan da. 

Emakumeok kolektibo bezala jasaten dugun in

darkeria da, eta aurre egiteko gure arteko elkartasu

na indartzea ezinbestekoa da. Gaur egun emakume 

ugari dago beraien zapalkuntza ikusi ere egiten ez 

dutenak; horregatik, emakumeok geure arteko elkar

tasuna indartzeko, emakume izateagatik jasaten 

ditugun eraso eta diskriminazioen aurrean bakarrik 

ez gaudela sentitu eta gizarte justuago batengatik 

borrokatzeko espazio propioak izatea ezinbestekoa 

dugu. Espazio hori sortzea zen tailerraren helburua. 

Tailer hori emakume eta gizonentzat antolatzea 

berdintasun itxura bat betetzea litzateke, eta itxura 

betetzea ez da gure helburua. Indarkeria matxistaren 

aurkako autodefentsa ikastaro bat emakume eta 

gizonentzat batera antola dezakegunean, benetan 

indarkeria hori existitzen ez delako izango da, eta 

orduan jadanik ez da beharrezkoa izango. 

Pentsioak 

Azken egun hauetan jakin dugu Eusko Jaurlaritzak hartu duen era

baki baten berri: pentsioak, oso eskasak diren pentsioak, alargu

nenak edo zenbait elbarriturenak, soldata minimoarekin parekatuko 

dituztela. Ondo, oso ondo egina! 

Demagun, gure gizartea familia batekin konparatzen dugula. Hau da, 

batek asko duela eta beste batek gutxi. Imajinatu diru nahikoa dauka

nak bere tartekoari laguntzeko diru kopuru bat uzten duela nonbaiten 

eta denbora pasatu ahala tarteko horrek diru hori jasotzeko arazoak di

tuela. Azkenean, familiartekoaren egoera penagarria ikusita, beste diru 

kopuru bat ipintzea erabakitzen du, zuzenean berari emanez dirua. Ez al 
du bi aldiz ipintzen? Nire iritziz, horrelako zerbait gertatzen zaigu orain. 

Lanean gauden gutako bakoitzak, soldataren araberako portzentaia 

ematen diogu gizarte segurantzari, gero honek bana dezan, baina ba

naketarako ezarritako sistemaren ondorioz, batzuek oso gutxi jasotzen 

dute eta, ondorioz, larrialdi egoera nabarmenean bizi dira . 

Gure Autonomia Estatutuak dituen ahalbideak asko dira, baina Ma

drilgo Gobernuak -berdin da PP edo PSOE izan- ez digu legez dago

kiguna ematen; zergatik ote? Hemen PSOEk aldarrikatzen duena zer

gatik ez du onartzen Madrilen eta aurreratutako dirua hemen banatu 

nahi duen moduan banatzen? Egin behar denean, egin, egin behar da, 

baina ez dezagun ahaztu eskumena duenak egingo balu, diru hori 

beste behar batzuetarako erabiliko litzatekeela: zaharrentzako egoitza 

gehiago egiteko, hezkuntza hobetzeko, garraio publikoa gehitzeko, 

osasun zerbitzuak azkartzeko ... ; guk ditugun egin beharrekoak egiteko! 

Ez da asko, baina onura hori jaso behar duenari ondo etorriko zaio; 

gure dirua ondo banatuta eta beharra duenaren esku geratzen da. 

◄ Eta beste __ 

Maria Jesus Aranburu 

\h-rl]09 



[U-iritzia] marrazkia 

Azpeitia hiri zintzo eta leiala ► Andoni Salegi 

p1ensos ... 
luego, existos 
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ostontzia ► 

I gor A ra n ba r ri 

Kepa U rbieta 

artikulua [ ir itz ia-u] 

Positibismoaren kalkuluak 

A
upa, gizon ! Zer berri? Au

rreko eskutitzean helduak 

ginela genioan, baina ohartu 

berri nauk ume moko inuzente 

bat baino ez naizela. Hire mo

duan gurasoen hotelean bizi 

nauk, bost izarretik gorako pen

tsio konp l etoan. Gustura 

nagok nire erreinu partikularre

an, baina gertaera berri batek 

kontzientziaren leiho bat ireki 

zidak bat-batean. Ustezko hel

dutasun hau lortu nuenetik 

lehen aldiz babes ofizialeko 

etxeak jarri ditiztek Azpeitian 

zozketagai, 2 1  'kiloren' bueltan 

Loio lako zelai berdeei agur 

esan eta etxeak eraikiko ditiz

tek azpeit iarron mesedetan. 

Baina nork nahi dik belar ber

derik bizitzako gastu garrantzi-

tsuena erdi prezioan usten ba

dute? Ongi, bada yogako nire 

irakasleak esaten duen bezala, 

baikor pentsatzen baduk gau

zek nahi bezala irteten omen 

ditek. Beraz, nik, positibo asko, 

izena eman eta ari nauk nire 

indar guztiekin tokatuko zaidan 

etxea gogotsu proiektatzen. 

Horretan nabilela, programa 

informatiko bat etorri zaidak 

esku artera. Oso sistema erra

za dik: zenbat diru behar duan 

jarri, interesa zehaztu eta zorra

ren urte kopurua erabakita hile

ko kuota ateratzen dik, di-da 
batean! 

Eta horrela, positibismoari 

helduz, tokatuko zaidan etxea 

nola ordainduko dudan kalku

latu diat : 1 5 0.000 euro ( 2 5  

Itotzeko moduko sistema 

1 gor, maitea! Behin baten gal

detu zidatean ea etxeko hor

man zer graffiti egingo nukeen. 

Nire borondate onenarekin 

"eskerrik asko" erantzun niean, 

baina uste diat gurasoei etxean 

graffiti bat egiteak ez ziela gra

ziarik egingo. Ezta eskerrak 

emateko bada ere. Arrazoi guz

tia daukak. Gurasoenean bizi 

garen bitartean hotel batean 

bizi gaituk. Eskerrak ipurdia 

garbitzen umetan erakutsi 

ziguten, bestela hori ere ... 

Heldu izatea arazo handi bat 

duk, hain zuzen ere arazo 'txiki' 

guztiak konpontzeko ardura 

dakarrelako. Erabak iak hartu 

behar etengabe, alde on eta 

txar guztiekin. Horregatik, Igor, 

ez haiz ume moko bat. Geure 

burua itotzeko balio duen siste

ma batean bizi gaituk. Eta oke

rrena duk sistema hori gu geuk 

sortu dugula. Gu baino izaki 

inutilagorik! 

Ez diat nahi hartu duan era

bakiaz damutzerik, baina kalku

lu horietan gauzatxo bat ahaztu 

zaik. H ileroko 62 9 ,08 euroei 

etxeko beste gastu batzuk gai

neratu behar dizkiok: adibidez, 

hilabeteko janaria, argindarra ... 

Jo dezagun hori 250 euro bes

terik ez direla. Guztira, 879.08 

euro. Eta hik bezala lanera joa

teko kotxea behar duen bati 

gehitu beste plus bat. Eta aipa

tu gabe utzi ditugun gastuak ... 

Mileuristak jai diagu. Abentura 

horretan sartu nahi baduk, 

irtenbide bakarra daukak : bi 

'ki lo', muebleak barne) , batez 

besteko interesa sartu eta 2 5  

urtetan ordainduko diat, txolo 

bat duk-eta ... Kuota=8 3 3,7  5 

euro! Beno ... eta ... 4 0  urte-

ra=674,34 euro! Eta ... 50 urte-

ra=629,08 euro ! !! 

Agian, heldua den orok ba

zekik hau horrela dela, baina ni 

orain enteratu nauk. Irudika

tzen diat, kiroldegian, tokatzen 

zaidanean emango dudan 

pozez betetako saltoa, baina 

baita ondoren nire sabelak sa

kelera begira jasango duen ko

rapilo beldurtia ere. Kaixo nire 
etxe babestua ! Agur nire bizi 

soziala! Eta tokatzen ez bada? 

Etxe bat okupatzeko zer paper 

bete beharko genituzke? Kon

tua beltza, Kepa ... 

aldiz ezkondu; lehendabizi gas

tuak erdibana egiteko prest da

goen norbaitekin eta gero ban

kuarekin. Hobeto pentsatu eta 

atzera egiten baduk, berriz, au

kera gehiago dituk: etxea duen 

norbaitekin ezkondu, gurasoe

kin bizitzen jarraitu, edota, bes

tela, gurasoekin serio-serio hitz 

egin: "Eskerrik asko urte haue

tako pazientziarengatik eta 

egin duzuen guztiarengatik, 

baina nire bizitza egiten haste

ko garaia heldu zait. Agur, eta 

ondo bizi Mixikordiyen ! ", eta 

heu geratu etxearekin. Zenbat 

gazteri pasatu ote zaiok hori 

burutik, dagoeneko norbaitek 

ez baldin badu egin. Zorte on 

zozketan, baina 'ona' zer izan

go den hik erabaki. 
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ED RNE2-UBIJ! ►- Azpej_t i ko Udaleko G i zar.te Ki□tzako a r.dmadu o tekn i koa 

, , Hemen  e re b i kt i mek  

tratu txa rra k i zatea" 
► Testuak: Enekoitz Esnaola ► Argazkiak: Maider Zendoia 

12 [  h.,'i l 

Azpeitiko udaletxean gizar

te  lanean dab i l tzanek 

asko bizi dute tratu txa

rren drama, gertutik. Langileota

ko bat da Edurne Zubia, Gizarte 

Ekintzako arduradun teknikoa. 23 

urte daramatza udaletxean. Udala 

duela 1 5  bat urte hasi zen arlo 

hau bereziki lantzen. Gizarte lan

gileak lau dira. Haiez gain, bi 

administrari daude, bi hezitzaile 

eta hiru psikologo kontratupean. 



I az  tratu txarren 23 kasu berr i  

j aso zen i tuzten herri a n .  Tratu 

txarren zenbatekoa da?  

Ezta ideiarik ere, baina badakigu 

askoz gehiago daudela. Aurreko 

urteetakoak ere hor daude, eta ja

rrai pena egiten diegu. Berrien 

bila ere bagoaz, erraza ez den 

arren. Adibide bat: 2005ean se

guru nekien beste bi kasu bazeu

dela, neuk deitu nien biktimei, 

baina ukatu egiten zidaten, esa

ten zuten ez zutela tratu txarrik 

jaso. Horrelako kasuak gero ez 

ditugu zenbatzen, jakina. 

23 kasu berri j asotzea asko a l  

da? 

Izan daiteke, bai. Beste herri ba

tean gutxiago jasotzen badituzte, 

horrek derrigor ez du esan nahi 

han tratu txar gutxiago daudenik 

eta hemen gehiago. Azpeitian 

programa asko ditugu arlo honi 

buruzkoak eta horregatik jaso

tzen ditugu kasuak. 

Jendeari kostatu eg iten a l  zaio 

zuengana joatea? 

Bai. Igual udaletxean gaudelako 

eta hona etortzea ez zaielako ero

soa? Baliteke. Horregatik, Aito

nena I gainean hirugarren solai

ruan beste zerbitzu bat jarri dugu, 

gazteekin-eta lan egiteko. Psiko

logoak ere hantxe daude, beste 

bulego batean. Bestela, bikti

mengana gu geu joaten gara. 

Nola egoten d i ra ha iek gauzak 

kontatzeko gara ian? 

Oso urduri eta beldurrez, euren 

familiakoa ez den bati kontatzen 

ari direlako kasua. Lehenengo 

elkarrizketan ez diezu dena atera

tzen. Parte sartzera animatzen 

ditugu eta lagundu egiten diegu: 

epaitegira joateko, medikuaren

gana joateko, bereizten direnean 

bitartekari lanak egiten ditugu 

bikotekidearekin, psikologoen

gana ere bideratzen ditugu ... 

Azpeit ian  zer prof i lekoak d i ra 

erasotza i leak? 

Batetik, ezagunak daude, betida

nik herrian bizi izan direnak, hona 

bizitzera etorri izan direnak ere 

badauden arren. Bestetik, egoe

ra ekonomikoa batzuetan faktore 

garrantzitsua izaten da tratu txa

rren kasuetan, baina Azpeitian 

biktimen artean ez daude maila 

baxuko pertsonak soilik, erdi mai

lakoak ere badaudelako ; oraindik 

lortu ez duguna da maila altukoak 

etortzea, baina horiei ere aukera 

ematen diegu. E rasoak baldin 

badaude, denen berri izan behar 

dugu. 

Azpeiti ko iazko datueta n i kus 

d a i te kee n ez ,  t r a t u  txa r r e n  

kasueta n b ita n  erasotza i l ea k  

semeak izan z i ren. 

Eta oso-oso erasokorrak, gaine

ra, biak. Ama hiltzeko arriskua 

egon izan da. Ama batek ez zuen 

sartu parte, ez zuen ezer egin. 

Seme horietako batek beste herri 

batean ere sortu izan ditu liska

rrak eta urruntze zigorra du han. 

....______,,azko datuak 
Azpeitiko Udaleko Gizarte 

Ekintzak 2006an jasotako 

kasu berriak dira hauek. 

Tratu txarren kasu berriak  

Azpeit ian.  23. 

► Tratu psikologikoak: 7. 

► Fisikoak eta psikologikoak: 

1 6. 

► 1 1  biktimek parte sartu 

zuten. Beste 1 2k ez. 

► 1 1  horiek banandu egin 

ziren bikotekidetik. Beste 1 2 

kasuetatik bereizitakoak: 2. 

Bikt imak. 

► Emakumezkoak: 20. 

► Gizonezkoak: 3. 

Erasotza i leak. 

► Bikotekidea: 2 1 . 
► Semea: 2. 

Biktimen ad ina .  

► 40ko hamarkadakoak: 2. 

► 50ko hamarkadakoak: 2. 

► 60ko hamarkadakoak: 6. 

► 70ko hamarkadakoak: 1 0. 

► B0ko hamarkadakoak: 3 

(bat 1 987an jaiotakoa da, 

beste bat 1 986koa). 

laba bortxatu 
Alaba bortxatzen duen aitarik 

egon, badago. Azpeitian 

bertan gertatu izan da. Hor 

dago joan den urtean 

Gipuzkoako Auzitegiak 

ateratako epaia: 5 1  urteko 

gizonezko bati hamar urteko 

kartzela zigorra jarri zion 

2003an bere alaba "hainbat 

aldiz bortxatzeagatik". 

Epaiaren arabera, 

gizonezkoak adindun 

alabarekin honek nahi gabeko 

sexu harremanak izan zituen 

Zarautzen eta Azpeitian 

zeuzkaten etxeetan. Horretara 

behartzeko, aitak alaba jo 

egiten zuen: besotik heltzen 

zion, muturrekoak ematen 

zizkion, ostikoak ere bai, eta 

ahoa estali, orrorik egin ez 

zezan. Heriotz mehatxuak ere 

egiten zizkion. 

Alabak kalte fisikoak eta 

psikikoak izan zituen, eta haren 

aita 32.400 euro ordaintzera 

behartu zuen epaileak. 

tratu txarrak[mam ia-u] 

Adineko jendea ere badago. 

Aurreko urte bate-an 80 eta 76 

bat urteko azpeitiar senar-emaz

teak banandu egin ziren. 

G i zo n ezko a k  i z a n  d i re n e a n  

b ikt ima, zer tratu txar jaso izan 

d ituzte? 

Psikologikoak, ez fisikoak. Xan

taia emozional handia egin izan 

diete. Gizonezko batzuk oso ahu

lak dira izaera aldetik eta emaku

meek dominatu egiten dituzte. 
Eta emakumeak d i renean b ik

t ima? 

Tratu txarra psikologikoa denean, 

gizonezkoak hari "ez duzu ezer 

balio ! ", " zure nire kontura bizi 

zara ! ", " ez zara ezer ni  gabe! " 

eta halakoak esaten dizkio. 

Tratu txa r  f i s i koak  n o l a koak  

izan oh i  d i ra?  

Denak larriak, eraso denak direla

ko larriak. Baina hau esan beha

rra dago : guretzat eraso horiek 

larriagoak izaten dira, biktimaren

tzat baino. Hauek hainbeste urte 

daramatzate kolpeak-eta jaso

tzen, azkenean normaltzat har

tzen dituztela bikotekideak lepoa 

estutzea, besoan ubelduak eragi

tea eta abar. Are gehiago: be

raiek sentitzen dira errudun, gau

zak kontatu dituztelako. 

Ez d i rud i  lan  erraza zuenak. 

Ez da. Baina, behintzat, jaso de

zatela gure laguntza. Gero ikusi

ko dute salatu-ez salatu. Gainera, 

biktimek geure aldetik badute se

kretu profesionalaren bermea: 

behin ere ez dugu haien daturik 

ematen (izena, helbidea ... ) .  

Eta zein da emaitza? 

Zer gertatzen da sarri? Ikusten 

badute zuk lagundu nahi duzula, 

ihes egiten dute. Gainera, gauza 

asko isi lpean gordetzen dituzte. 

Beraz, nola lagundu horiei? Az

peitian gertatu izan zaigu bikotea 

bereiztea baina gero geuk jakitea 

elkarrekin segitzen dutela. Orain

go kasu bat: zigortu batek urrun

tze agindua du, ezin du bikoteki

de ohiarengana hurbildu baina 

guk badakigu batera daudela ... 

Halakoetan,  zein da arrazoia? 

Umeak daudela tartean. Beste 

arrazoi bat: emakumea beldur da ►► 



[ J-ma m ia ]tratu txarrak  

► ►  bakarrik bizitzeko, agian oraindik 

emakumea bakarrik bizitzen ikus

teak ez duelako irudi onik. 

Beste tratu txa r motar ik? 

Sexu abusuak Azpeitian zenbat 

dauden jakingo balu jendeak ... 

Familiakoek beraiek eragindako 

sexu abusuez ari naiz, batik bat : 

anaiak, aitak ... erag i ndakoez. 

Asko dago halakoa, asko, eta 

kasu berri-berriak. 

Bizi lagunek salatzen al d ituzte 

gertaerak? 

Bai, kolpeak eta orroak entzuten 
dituztelako, baina beldurra ema

ten die salatzea. " Ez esan nik sa

latu dudanik, eh", esaten digute. 

Azpeit i a n  her iotzar ik  g ertatu 

izan denik ba a l  dakizu? 

Nik 23 urte daramatzat hemen la

nean eta ez. Aurretik ez dakit. Inor 

hi l  daitekeela? Bai .  Neuk oso 

kasu larri bat ezagutu izan dut, iaz 

gertatutakoa. 

Zuek ka lean  topatu ko za rete 

erasotzai leekin ... 

Bai, baina kasu batek geuri per-
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tsonalki eragiten badigu -eraso

tzailea ezaguna duzulako, edo au

zokoa, edo kasuarekin berarekin 

ezin duzulako gehiago ... -, beste 

langile bati  pasatzen diogu.  

Oraintxe dela aste batzuk, berriz, 

gizonezko bat geure bulegora 

sartu nahian ibili zen, oso bortitz, 

geu erasotu nahian. 

Z e r  m o d u z ko j a r r e ra d u te 

Azpeiti ko epa iteg ian?  

Prozesua berez 4 8  ordukoa da: 

parte sartu epaitegian (edo 

Ertzaintzan ;  honek pasatzen du 
gero salaketa epaitegira) eta 

ustezko erasotzaileak jakinaraz

pen a jasotzen du. Batzuetan 

prozesuak luze jotzen du, ordea. 

Herriko adibide bat? 

Gogoan dut bat. Batetik, emaku-

meari asko kostatu zitzaion pau

soa ematea eta salaketa aurkez

tea, urtebete egon zen parte 

sartu-ez sartu, azkenean sartu 

zuen, iazko uztailean, baina urrira 

arte zain izan zuten! Are gehiago: 

pixka bat lehenago, irail bukae

ran, epaitegitik deitu zioten, sala

keta berriro jartzeko esanez ... 

B i kti m a k  pa rte sa rtzen d u  eta 

zer gertatzen da? 

Ustezko erasotzaileari salaketaz 

ezer jakinarazi aurretik, epaitegi

tik lehenago biktimari berari dei

tzen diote, jak inaren gainean 

egon dadin, eta orduan honek 

une horretan etxetik irteten du, 

bikotekidearen momentuko erre

akzioa saihesteko, artean elkarre

kin bizi direlako. 

Programa berezia 
Programa berri batekin hasi dira Azpeitian -Gipuzkoako beste hiru 

udal ere bai-, Gizargi Larrialdi Zerbitzuarekin elkarlanean, eta 

psikologo berezia dute, familietan ere lan egiteko. " Izan ere, gauza 

bat da biktima bikotekidearengandik bereiztea, baina hor gero 

etxeko giroa dago, umeak-eta daudelako tartean maiz", dio Zubiak. 

go iko ka le 5 ,  3 A 
943 08 06 8 

-- -nformatzeko 
Helbidea. Udaletxea. Udaleko 

Gizarte Zerbitzuak, Plaza 5 ;  

Azpeitia. 

Telefono zen ba kia .  943 

1 57 1 9 2 edo 943 1 57200 

(+3 luzapena).  

E-posta. gizartezerbitzuak@ 

azpeitia.net 

-- ' B i kt i mek  
jaso dezate l a  g u re 
lagu ntza , beh i ntzat ;  
gero i kus i ko d ute 
sa latu-ez sa latu " 

, , Azpe i t i a n  
fam i l i a koek e rag i n d a ko 
sexu a busu asko dago ; 
kasu  berr i -berr i a k 
da ude" 

Bereizten d i renean ,  zei n gera

tzen da etxearekin ?  

Normalean, umearekin gelditzen 

dena. Emakumea, gehienetan. 

Eta nik ulertzen dut orduan diru 

aldetik gizonezkoak arazoak 

pasatzen dituela, kasu hauetan 

gehienak ekonomikoki erdi eta 

behe mailakoak direlako: emaku

meari diru bat pasatu behar dio, 

etxeko maileguak ere berak 

ordaindu behar ditu -mailegurik 

baldin badute-, berak nonbait 

bizi behar du, jan ... 

B i kt i m a k  m ed i k u a re n g a n a  

doazenean,  nora joaten d i ra ?  

Hona, Azpeitiko anbulatoriora. 

Zeuok ere izango duzue harre

man ik  med i kuekin ,  ezta ? 

Oso estua. Biktima bat haienga

n a joan aurretik, geuk deitzen 

diogu medikuari. Abokatuekin 

ere harreman handia dugu. ◄ 



klik[mam ia-U] 

Agusti n Arenas ► 
Datuak. 

► 1 958 .  

► Azpeitia. 

Ib i lb idea. 

► 1 97 5ean egin zen 

argazkilari afizionatu. 

► 1 9 8 1  ean pasatu zen 

profesional izatera. 

_u eta be rrtac_�· _ 

B EG I RA 
Agust i n Arenas a rgazki la r iak bere b i  af iz ioak  

uztartu d itu udaberr ian  ateratako argazkiotan :  

a rgazki lar i tza eta naturarek i ko za letasu na 

A ZAPELAITZA (2005eko eka i na) 

Erlon kokatutako habiari argazkia ateratzeko, bridekin lotutako maki la artean ezkutatuta orduak igaro 

zituen Agustin Arenasek. Zapela itza hab i ra itzu l i  eta k l ik, istant magikoa is latu zuen argazkian. 

►► 
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[U-mam ia ] k l ik 

►► 

.... AROTZ HAN D IA (2006ko ma iatza) 

Sistiaga Errekan ateratako i rud ia  txukun geratzeko, 

potentz ia hand iko b i  flash behar izan zituen a rgazki lar iak . 

Tri podearen ga i netik botatako sarepean ezkutatu zen. 

MARTI N ARRANTZALEA ( 1 990eko eka ina) 
Argazki hau ateratzeko U rola iba ian sartuta ib i l i  zen, Salbe 

pa rean. I ba ia ren pend izean hegazti horrek eg indako metro eta 

erd iko zu loa aurkitu eta bertan egon zen txoria itzu l i  za in .  

16 1 � ] 

► 

KAKALARDOA (2003ko uzta i la )  
Arenasek berak d isekatutako kaka lardoa ren a rgazkiar i  

beste i rud ia muntatu z ion azpian .  Arg ien norab ideak 

ondo koad ratzea izan zen zai lena. 



B ELATZA (2004ko a pi ri l a) 

Arenas a rgazkila r iar i  i l us io berezia eg iten d io behekoak. 

Lau u rtean ib i l i  zen i rud iaren atzetik:  habia aurkitu, 

a rgazkia ateratzeko leku aproposa bilatu eta topatu, atera .. . 

,@ ostadar  opti ka 

( (@ OPTOKIAK . OPTOMETRISTAK 

Jose de A ,1etxe, 1 7  
Tel .  943-8 1 0664 
AZPEITrA 

Ibai Ondo,  28 
Tel .  943-850445 

AZKOITIA 

aa,4ncnaf" 
_c31/,·/ . v4 

/l✓-/4 
Goiko - Kale, 4 - Tfnoa. 81 1 3  49 

klik[mam ia-u] 

..6.. ZAPELAITZA. 

◄ 

(2005eko eka ina) 

Argazki honetako 

zailtasun ik  handiena 

zapelaitz ta lde osoa 

batera eta aurrera 

beg i ra ateratzea izan 

zela d io Arenasek. 

ERB IA 
( 1 9 97ko uztai la) 
lza rraitzen, kontrolpeko 

gune batean, erbien 

bi rpopulaketa egin zuten 

1 997an. I l untzean,  erbia 

jatera i rtendakoan 

ateratakoa da i rudia. ◄ 

l< u t x a  
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[u-mam ia ] uztarriaren ta rtea 

Azkoitian 
hitzaldian 
Josu  Azp i l l aga uz-

tar r ia .com-eko ar-

d u rad u n  tekn i koa 

Azko i t i an  izan zen 

m a rt xoa ren  2 6 a n  

Informazio lokala 

e ta In terne t  h itza l -

d i a  e m at e n  1 1 .  l n -

format i ka  Astean ,  

U ro la Lan b ide He-

zi ketak antolatuta. 

KU LTU R 

AG E N DA ► 

Hi la betea. 

Apir i la. 

Banaketa. 

Asteburu honetan . 

Non. Herriko 

tabernetan eta 

toki pub l i koetan. 

Tirada. Mila ale. 

Argitaratzai lea.  

Uztarria Kultur 

Koord inakundea. 

1 .053 
bazkide gara 

dagoeneko 

Uztarrian ; 

eskerr ik asko 

dene i  

18 \ lN-<-1 1 

◄ 

◄ 

eg i n  za itez bazk i de  UZTARRIAn 
X 

Zure datuak Uztarria ri helarazteko aukerak: 

► Perez Arregi  plaza 1 , behea (Azpeitia, 20730) ► 227 posta kutxa, Azpeit ia 

► uztarria@topagunea.com ► Telefonoa (eta faxa) : 943 1 5  03 58 ► www.uztarr ia.com 

IZE N-ABIZENAK ► 

H ELB I D EA ► 

TELEFONOA ► 

KONTU KO �O ?'.J: N �AKI (ha�pidedune.k �z�) ► 

NAN edo E H NA ► 

H ERRIA ► 

E-MAI LA ► 

I KAS B E R R I  
B IS ITAN. 
Martxoan (1 5ean) 

l kasberri Azpeitiko 

I kastolako ikasleak izan 

ziren bisitan Uztarria 

Kultu r Koordinadoraren 

egoitzan.  Besteetan ere 

etorri izan dira hango 

beste ikasle batzuk, 

baita beste ikastetxe 

batzuetakoak ere. Herri 

a ldizkaria nola egiten den, 

webaren kudeaketa eta 

abar aza ldu zien Uztarriak. 

Argazkian,  Xanet Esnaola 

irakaslea eta haren 

ikasleak, Uztarrian.  

ORIOKOEI  
AZALPENAK 
WE BAZ. 
Karkara Euskara 

Ta ldekoak ere bisitan izan 

ziren martxoan (1 Gan);  

uztarria.com webaren 

fu ntzionamendua gertutik 

ezagutu nahian. Orio eta 

Aiako a ldizkaria daukate, 

eta orain weba sortu nahi 

dute. Argazkian,  Ane 

Aranburu uztarria.com-

eko kazetaria, azalpenak 

ematen Karkarakoei. 

BAZKIDEAK ► 
Urtean. 27 euro. 
Jasoko dituzu. 
► Uztarria herri aldizkaria. 

► Biografiak: Joxe Takolo 

eta Imanol Elias. 

► Euskarazko prentsa 

eta Azpeitia liburua. 
► Loiolarik ez balitz liburua. 
► Otsobeltz liburua. 

► Urrestillako musika taldeak 

liburua. 
► Azpeitiarrak Espainiako 

Gerran liburua. 
► Erdi prezioan: Mendi gida 

eta Azpeitiko efemerideak. 

HARPIDEDUNAK ► 
Ez du diruz laguntzen. 

Jasoko duzu. 
► Uztarria herri aldizkaria. 



___ logak ► www.uzta rr i a . com/b l ogak/ta l deak 

Laster udaberr ia  N i  ere San Jaseko korrikak betetzeko 

dakarzkin ametsak. 

Benga uxa ditzagun 

aitzaki ta kexak 

astindu hankak eta 

albora perezak 

Laster udaberria, 

ze garai kuttuna! 

Martxoak 1 9, 

aitaren eguna. 

Guztiontzako hori 

denez ezaguna, 

bera baita bizitzan 

lagundu diguna, 

ez dezagun ahaztu 

bere maitasuna. 

► Ern ia rra itz Bertsoza le 

E lka rtearen le i hoko bertsoa 

Erantzunak 

Udaberriak jaso 

neguko hesola, 

bi rigarro nahiz zozok 

kantuzko eskola, 

zuhaitz eta zelaiak 

lorez bete, nola! 

laster dator kukua 

ku-ku dariola, 

nork ez dauka borborka 

zainetan" odola? 

► Motx 

Azken bertsoak sortu 

dit hamaika duda. 

Eguraldi ederrak 

zirudien uda, 

baina asteburuak 

nola digun muda. 

San Jose aurtengoan 

aste bihurtu da 

ez ote da beraren 

haserrezko guda. 

► Motx 

Hilaren hasieran 

guk zenbat irrifar 

giro ona nagusi 

egunetan zehar. 

Baina neguak bere 

ekarpena dakar 

Elurra dala eta 

ene ! zenbat dar-dar 

lehen etzun egin ta 

orain egin behar. 

► Txi rrita 

Badator, badihoa, 

ari du, badago 

garaian garaikoa 

urtaroz-urtaro. 

loreen zai nago 

elurraren atzetik 

baitigu emango 

udaberriak are 

udaberriago. 

► Antton 

Zeinen giro 'bikaina' 

den Korrikarako. 

Erniarraitzek zati bat 

badu beretzako, 

igande goizaldeko 

laurak alderako 

lkasberri parean 

azaldu galako. 

Premian dagonari 

lagundu beher zako. 

► Laxaro 

Laxaro erantzunak 

dituzu baietzak 

ea zenbat indar dun 

gaueko zerbezak 

► Txi rrita 

Gizendu behar denez 

euskeraren poltsa, 

Korrikan eragina 

ez degu hain motza. 

Ta horrek ematen dit 

benetako poza, 

nahiz gauak sarri duen 

eguneko lotsa, 

ahaztu zeresanak 

ta korrikan goza .. 

► Laxaro 

rgazkiak ► uzta rr ia . com/b l ogak/a rgazk iak 

Poteo lagun xe lebrea 
E-mail kate luze batekin argazki hau jaso dut. Saiatu naiz 

egilearen aztarna jarraitzen, baina ez da erraza izan. Azkene

an, blogeko argazkia egilearen gertukoek ikusi eta jakin dut 

Esther Berasategi dela egilea. Astearte karnabalean atera

takoa da argazkia. Fideonean jendea zain zegoen, zezena xaxatu eta 

noiz sartuko zain. Esther barra atzean zegoen argazkia ateratzeko 

prest. Ttak, bai atera ere! ► Le i re Larraiiaga 

uztarria.com -en tartea[mamia- ] 

_ __ nkesta ► 
Parte hartzen a l  duzu Korrika 

Batzordea ren ekimeneta n ?  

%43,3 Bai, ahal dudan 

guztietan 

%6,5 Bai, baina lasterketan 

baino ez 

%50,2 Behin ere ez 

Ora in  dagoen ga ldera. 
Utziko al diote ezker abertzaleari 

hauteskundeetan aurkezten 

Azpeitian ere? 

222 
ERREG ISTRO. 
Uztarria.com-en iritzia 
emateko erregistratu beharra 

dago. 222 erregistro daude. 

__ ,Di-da! ► 

'Azpe i t ia '  izeneko 
errezeta 
Interneten aurkitu dugu Azpeitia 

izeneko errezeta. Pintxo bat da. 

Osagaiak :  a r rautza gogortua, 

antxoak o l iotan eta mahonesa. 

Lehenengo eta behin, ogi zati 

batean mahonesa zabaldu eta bi 

arrautza zati jarri gainean. Arrau

tzaren gainean antxoa xerrak ipini 

eta e rd ialdea mahonesarekin 

apaindu. Azkenik, xehatutako 

a r rautzaz deko ratuko dugu 

Azpeitia pintxoa. On egin! 

H e l b i d e a . w w w. cocina. org/ 

1 6706/AZPEITl.html 
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[U-mamia]baserria 

BAS E RRI RA 
Ka leta rrak izan  a rren , baserr ian b iz i  

edo lan  egitea aukeratu d ute I nak i  

A l kortak eta Arantxa Larreak 
► Testua eta argazkiak: Maider Zendoia 

M 
aiz esan izan da gero 

eta jende gutxiagok 

erabakitzen duela ba

serrian bizitzea. Baina azken urte

otan bizimodu horren aldeko 

apustua egin duen jendea bada 

Azpeitian; hau da, nekazal eremu 

batean bizi edota lan egitea era

baki duten herritarrak badira. 

lnaki Alkorta da haietako bat. 

Ganadu kontrolatzailea da eta txi

kitatik izan du baserri munduare

kiko zaletasuna. Urraki bidean, 

Garagartza Gain familiako base

rrian makina bat ordu igarotakoa 

da, eta gaur egun ere egunean bi 

aldiz igotzen da baserrira. "Txiki

tatik gustatu izan zaizkit animalien 

eta baserriaren inguruko kontuak. 

Gainera, atsegin dut denbora li

brea bertan igarotzea", dio Alkor

tak. Horregatik, batxilergoa buka

tu ondoren, Zizurkilen Fraisoro 

Nekazal Eskolan ikastea erabaki 

zuen. " Familiakoek esaten zida

ten baserriko bizimodua gogorra 

dela eta ea argi nuen zer ikasi 

nahi nuen eskola hartan", esaten 

du. "Azkenean, asmatu egin nuela 

pentsatzen dut". 

Arantxa Larrearena da beste 

kasu bat. Jaiotzez Paulo Vl.a au

zokoa bada ere, gaur egun lbarbi

goena baserrian biz i da, Errezi

len. Baserri mundua ez zitzaion 

arrotza Larreari, aita Barrenola 

baserrikoa baitu. "Txikitatik eza-

20["'-'4 ] 

gutzen dut baserri mundua; umea 

nintzenean jolastera joaten nin

tzen, eta orain lan egin eta bizitze

ko aukeratu dut baserria". Dagoe

neko 1 1  urte daramatza Errezilen 

bizitzen eta gaur egun herrira 

itzultzea kostatu egingo litzaioke

ela aitortzen du. 

lnaki Alkortak zaletasuna ogibi

de bilakatu du; ganadu kontrola

tzaile gisa inguruetako baserrie

tako behiei esne kontrola egin eta 

txahalei belarritakoak jartzea da 

haren eguneroko eginkizuna. 

Gehien mugitzen den gunea 

Amezketa, Orendain, Tolosa, Al

biztur, Bidania, Getaria, Zumaia 

-- , Txi k itat i k 
gustatu i za n za izk i t  
a n i ma l i e n  eta 
baserr ia ren i ngu ru ko 
kontua k" 
I NAKI ALKORTA ► 
ganadu kontro latzailea 

, , Era k u ndeek asko 
estutzen ga ituzte ; 
lagu n d u  beha rrea n ,  
baserr ita rra k i totzen a r i 
d i re i  a pentsatzen d ut" 
ARANTXA LARREA ► 
baserritarra 

eta Zestoa herriek osatutakoa da. 

Al kortaren iritziz, " gaur egun 

inguruko nekazal eremurik indar

tsuena T olosaldekoa da. Getaria 

aldean-eta txakolindegi ugari za

baldu dute eta, ondorioz, baserri

tarrek ganadua izateari utzi eta 

mahastiak jarri dituzte". 

► EGINKIZUN TXIKIAK. Aran

t xa  Larrearen sendiak esne 

behiak eta arkumeak saltzen ditu. 

Etxeko lanez gain, eginkizun txi

kiak ere izaten ditu baserrian : 

intxaurrak eta sagarrak bildu ga

raia denean, menditik sutarako 

egurra ekarri, animaliak inguruko 

belardietara eraman ... "Ahal den 

neurrian laguntzen saiatzen naiz. 

Ukuiluan ez naiz asko ibi l tzen, 

baina behien aska garbitu eta 

haiei lastoa ematen saiatzen 

naiz", dio. Etxeko kontsumorako 

oiloak eta baratza ere badituzte 

lbarbi-goena baserrian. 

Alkortak baserrian behiak 

dauzka.  Garai batean zituen 

gehienak suiza arrazakoak bazi

ren ere, erosi dituen azkeneko 

behiak pirenaika arrazakoak dira. 

Azkena, martxoaren 1 0ean erosi 

zuen To I os a k o ferian : L u ixa . 

Kontu jakina da baserriko lana ez 

dela sekula bukatzen eta Gara

gartza Gain baserrian ere denetik 

egiten dute. " Etxerako baratza 

lantzen dugu, eta oilasko eta oilo-

ak ere izaten ditugu", dio Al kortak. 

" Lehen, oilasko asko izaten 

nituen, astean 60 bat saltzen 

nituen Donostiara, baina bukae

rarako ez nintzen denera iristen, 

lan gehiegi zelako" .  Bestalde, 

urtean behin txerria hil eta txorizo

ak egiten dituzte. 

Alkortarentzat baserria zaleta

suna da eta, hala den neurrian, 

"poz eta pena txikiak" eman izan 

dizkiola onartzen du. Ildo horre

tan, erosi berri duen txahalak era

gindako poza aipatzen du. Dena 

den, bestelakoak ere izaten direla 

esaten du; jaio eta segituan hilda

ko txahalak, hanka igeltsatu be

harrekoak eta abar. 

Arantxa Larrea pozik bizi da 

Errezilen. Herri txikia bada ere, 

zerbitzu aldetik ez du kexarik. 

" Seme-alabek Errezilen bertan 



ALKORTA ETA LAR R EA. 
lfiaki Alkortak (goian) ukuiluan lan asko egiten du, suiza 

eta pirenaika arrazako behiak ditu eta haiei jaten eman eta 

garbitzen orduak pasatzen ditu. Arantxa Larrea (behean) 
senarrari laguntzen saiatzen da. Ukuiluan lan gehiegi 
egiten ez badu ere, aska garbitzea bere kontua dela dio. 

ikasiko dute hamabi urtera arte, 

eta auzokoak txandaka ibiltzen 

gara haiek eskolara eraman eta 

ekartzeko. Oso ondo moldatzen 

gara". 

Baserriko bizimoduari lotutako 

kontuak ere ikasi ditu Larreak. 

"lzarraitzen euria ari badu, bada

kigu denbora gu txian g u rean 

izango dela, Tolosan ari badu ,  

berriz, arraroagoa da alde hone

tara etortzea". 

► ETORKIZUNA. Baserri mun
duaren etorkizunari begira, Larre

ak uste du gaur egun ez dela "ba

tere erraza" baserritik bizitzea . 

"Erakundeek asko estutzen gai

t u zte eta exijentzia hand i ak 

daude. Lagundu beharrean, ba

serritarrak itotzen ari direla pen

tsatzen dut", iritzi dio. Alkorta ere 

baserria[mamia-u] 

pentsamolde berekoa da. Haren 

ustez, "baserritik bizitzeko gauza 

orijinalak egin edota kantitate 

handiko produkzioa egitea beha

rrezkoa da". 

Kaletik baserrira bizitzera joan 

izanaz ez dela damutzen dio La

rreak. "Baserrian lan asko egin 

behar den arren, lasaiago senti

tzen naiz hemen, lan hauetan. 

Gainera, egia esan, zerbait gerta

tuta ere, bertatik bertara nago 

Azpeititik". 

Alkortak, berriz, eguna baserriz 

baserri igarotzen badu ere, orain

dik kalean bizi da. "Nire ametsa 

nekazal inguruan bizitzea izango 

litzateke, baina oso zaila ikusten 

dut. Garagartza Gain familiako 

baserria da, eta neronek baserri 

bat eraikitzea gehiegizko gastua 

izango litzateke". ◄ 
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[U-mamia]martxoari begiratua 

_-'Gurean ► 

ANJ EL  LERTXU N DI 
► idazlea 

"Bat-bateko 

j endea da 

azpe it ia rra" 

Alemaniako literaturaren  

inguruko hitzaldia eman 

zuen  Anjel Lertxundik mar

txoaren 1 0ean, Aitonenan. 

Au r rez  i z a n d a  a l  z a u d e  

Azpeitian? 

Bai, etorrita nengoen. 
N o l a ko a k  g a ra azpe i t i a 

rrak? 

Ikasle garaian ban i t u e n  

lagun azpeitiarrak. Azpeitiko 

mutilak oso bat-batekoak 

direla nabari izan dut. 

Literatur zaletasun ik  ba a l  

dago  azpeitiarron artean?  

Literatur zaletasu na, Euskal 

Herriko beste toki askotan 

bezala, g u txi . D e n a  de la , 

Azpeitian egin izan den aldiz

kari literario bat ezagutzen  

dut: Literatuzta. Gustura ira

kurri izan ditut haren zenbaki 
guztiak. ◄ ,,, 
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Altu na y Uriako 
kam ioie i  erasoa 
Martxoare n  1 4an  Alt u n a  y 

Uria enpresak Madalena au

zoko harrobia n  z i tu e n  ka

mioiei eraso egin zieten. AHT 

ez!  Txikitz aileak pin tadak 

egin eta enpresako sei bat 

kamioire n gurpilak zulatu zi

t u zte n .  Abiad u ra Handiko 

Tre nare n (AHT ) egileetako 

bat da Altu na y Uria. Enpre

sak salaketa jarri z u e n  Er

tzaintzan. 

'Gu ta guta rrak' jendetsua 
Martxoaren 9an Azpetiko Gaztetxean Gu ta Gutarrak 

ikuskizu n a  izan ze n eta herritar ugari bildu zuen .  

Xabi Borda idazle azpeitiarrak ere hartu zuen parte 

Korrika Kulturalaren baitan antolatutako ekimenean. 

Larranaga,  Loio lako 
VI .  B iatlo iko i rabazle 
Mikel Larrafiaga azkoitiarrak (argazkian) 

irabazi zuen martxoaren 1 7an San Jose 

festetan Loiolako VI . Biatloia. Aurtengo 

edizioan 47 partaide izan ziren; horieta

tik bi, emakumezkoak. 

'Beltza ' omendu 
dute tri kiti la r iek 
L u is Alberdi Beltza  e uskal 

d a n tza irakasle a  ome n d u  

zute n martxoare n 1 S a n  Az

peitian lzarraitz pilotalekuan, 

sanjoseetako trikiti jaialdian. 

Alberdik 2 5  urte daramatza 

dantza irakasten. 

MARTXOAK 3 ► Ez zara inoren panpina kamiseta erakusketa udaletxeko beheko solairuan. MARTXOAK 

8 ► Emakumearen Eguna:  elkarretaratzea, Bilgu ne Feministak eta Emakume Taldeak deituta. MARTXOAK 

1 0  ► Bidezko merkataritza azoka, Parrokiko Misio Taldeak antolatuta. MARTXOAK 1 1  ► Eskolarteko XX .  

ibilaldi n e urtua. la  600 lagu n .  MARTXOAK 1 6  ► Akatu taldearen kontzertua Orkatz Kultur Elkartean . 
MARTXOAK 1 8  ► Loiolan sanjoseak: asto lasterketa eta herri kirolak. MARTXOAK 25 ► Korrika 1 5  herrian .  



API R I LAK 1 2  ► EI septimo continente filmaren emanaldia, 2 1  : 30ean Betharramdarretan. API R I LAK 

13 ► EI vfdeo de Benny filmaren emanaldia, 2 1  :30ean Betharramdarretan. API R I LAK 2 1  ► lkasberri V I I I. 

Rallysprint, Azpeititik Bidegoianera (lehen partaidearen irteera 1 5  :00etan) .  API R I LAK 27 ► Born in ta 

bro thels filmaren emanaldia, 2 1  : 30ean Betharramdarretan. API R I LAK 28 ► lzarraitz Txistulari Taldea 

1 9 :30ean udaletxeko arkupeetan. API R I LAK 29 ► Kitarra taldea, 1 9 :30ean udaletxeko arkupeetan. 

.A. XXX. U DAB E R R I KO ARGAZKI RALLYA. 
Argazki zaletasuna dutenek urteroko hitzordua izango dute Urola Bailarako XXX. Argazki Rallyan. 

Gainera, aurten lehenengoz, kamera digitalarekin islatu beharko dituzte proposatutako sei gaiak. 

API R I LAK 1 ► 9 :00etatik 1 4 :00etara ► Azpeitiko auzoetan ► Argazki Elkarteak antolatuta 

AITOR GORROTXATEG I ► Azpeitiko Udaleko Ku ltura batzordeburua 

" 

dago Astebu ru Mus i ka l eta n"  

Apirilaren 2 2  eta uztailaren 1 4  bitartean musika 

entzuteko aukera ugari izango da Azpeitian. 

Urtero bezala, Asteburu Musikalak ekimenak musika 

talde desberdinen kontzertuak eskainiko ditu. 

Aitor Gorrotxategi Udal Kultura batzordeburuak 

adierazitakoaren arabera, "herrian musika alorrean 

diharduten taldeekin ekintza desberdinak antolatzea 

da ekimenaren helburua" .  Gainera, kontzertuotan 

herr iko musik a ta ldeen eta  kanpoken arteko 

trukea sustatzen dute. Gorrotxategik aurreratu due

n ez, "aurten, Udal  Mus ika  Banda Lantz iegoko 

(Araba)  Bandarekin ari d a  prestatzen t rukea, 

adibidez". 

Kultura batzordeburuak aipatutakoaren arabera, 

"hartueman horiei esker, kanpoko taldeak gonbida-

tzen dira herrira eta, gero, hemengoak haien herrie

tara joaten dira". Herriko taldeen arteko kolaborazio

ak ere izango direla iragarri du. 

Egutegiari dagokionez, aniztasuna bilatzen saiatu 

direla dio Aitor Gorrotxategik. "Lehen, igande eguer

dietan antolatzen genituen musika kontzertuak, 

baina eguraldi onarekin emaitza ez zen ona". Hortaz, 

aurtengo edizioan "leku, ordu eta egun aniztasuna 

eskaintzen saiatuko da Udala". ◄ 

API R I LAK 22 ( lehen eguna) ► 

Uda l  Musika Banda.  

► 1 3 :00etan . 

► Udaletxeko arkupeetan. 

► Azpeitiko Udalak antolatuta. 

ap irilari begiratua [mamia-u] 

� . .  ETORRI 

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

___ esterik ► 

2007-KO ASTE SANTUA 

Iturri Txiki eta Txiki Txoko 

Ludotekek a ntolatuta. 

API R I LAK 1 0  ► 

► Piraten ginkana. 

API R I LAK 1 1  ► 

► Bizikletan Urrestillara. 

API R I LAK 1 2  ► 

► Txiki-Parkera eta 

Kristinaenera irteera . 

...... 
A S T E S A N T U K O  

A S T E A R T E A  

PIRATEN GINKANA 

ASTEAZ K E N A  

TXIRRIN TXARRAN TXIRRINOAN URRESTll.l.ARA!!! 

O S T E G U N A  

EGUN OSOKO IRTEERA, 

"TXIKI-PARKera eta KRISTINAEHEAra" 

t IL 13 
O S T I R A L A  

API R I LAK 1 3  ► 

► Herri kirolak. 

API R I LAK 1 4  ► 

► Ikuskizuna eta merienda. 
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-ja_kite ko] ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► 

ehun  u rte ko 

BATZO 
Azpe it i ko Batzokiak ehu n  u rte bet 

d itu aurten . Erakusketa eta l i bu ru 

b idez gogoratu ko d ute mendeu rrena 
► Testuak: Ane Aranburu ► Argazkia: Ma ider Zendoia 

Azpeitiko Batzokia 1 907 ko 

abenduaren 1 ean zabal

du zute n .  Beraz, aurte n 

1 00 urte bete ko dira . Azkoitiko 

Batzokia ere urte berean ire ki 

zuten, martxoaren 31 n. Ondorioz, 

bi herrietako EAJko kideek ekital

di sorta bateratua antolatu dute 

apirilerako. 

Ospakizun hori dela-eta, Azkoi

tiko eta Azpeitiko EAJk erakuske

ta antolatu dute bi herriotan. Mar

txoaren  3 1  n inauguratuko dute 

Azkoitiko Torre Zuri erakustokian, 

eta bertan izango da ikusgai apiri

laren 1 5era arte. Apirilaren 20tik 

maiatzaren 6ra arte, berriz, Azpei

tiko udaletxe azpiko aretoan izan

go da. 

Batzokiak 1 00 urtean izandako 

ibilbideari errepaso egin nahi dio 

Azkoitia -Azpeitia, abertzaletasu

naren 1 00 urte izenburupean an

tolatutako erakusketak. "Erakus

ketan de netik pixka bat egongo 

da", dio Eneko Sanz erakusketa

ren antolatzaileetakoak. Garaiko 

argazkiak, ikurrin zaharrak, hain

bat erakun dere n argazkia k . . .  

Ikus-entzunezko bat ere lortu du

tela azaldu du Sanzek. 

Orain arte lortutako agirien ar

tean, Espain iako Gerran tropa 

24[h-rl l 

faxistak Azkoitira sartu zireneko 

argazkia azpimarratu du Sanzek, 

1 93 6ko irailare n  20an aterata

koa. Irudi gehiago lortu nahian, 

herritarrek dituzte n agiriak aur

kezteko dei egin du. 

► LIBURUA. Erakusketaz gain, 

batzokien mendeurrena gogora

razteko beste egitasmo bat ere 
jarri dute martxan :  abertzaletasu

naren eta batzokiaren historia la
burbiltzen duen liburua kaleratu 

nahi dute abe ndurako. En e ko 

Sanz historialaria da liburua egi

teko ardura hartu duen pertsona. 

"Abertzaletasuna nola sortu zen 

eta izan duen bilakaera azaltzea 

da liburu aren bitartez irakurleari 

eskaini nahi dioguna", dio. "Aber-

__ rakusketa 
Izena. Azkoitia-Azpeitia, 

abertzaletasunaren 1 00 urte. 

Noiz. Apirilaren 20tik 

maiatzaren 6ra arte. 

Orduteg ia.  Ostiraletan 

( 1 8 :00-20:00), eta larunbata, 

igandea eta jai egunetan 

( 1 2 :00-1 4 :00 eta 1 8 :00-

20:00) . 

Non. Azpeitiko udaletxe azpiko 

aretoan . 

· . .  , 

Gau r egungo Azpeiti ko Batzokiaren kanpoaldea, Olazko Amaren plazan. 

tzaletasunaren sorreran karlisten 

eta liberalen arteko borroka izan 
zen. Bi bando horien artean aber

tzaletasuna nola joan zen sortzen 

azaldu nahi dugu". 

Garrantzia, batzokiaren sorrera 

garaiari e man nahi diola aitortu 

du Sanzek .  Hori izango da libu

ruaren aurreneko zatia. Bigarren

go zatia, gerra garaiari dagokiona 

izango da. Eta, hirugarrena, be

rriz, "zapalkuntza garaia edo dik

tadura bezala ezagutze n dugu

na". Liburua hiru zati horiekin osa

tuko du historialariak. "Egungo 

demokraziara iritsita, abertzaleta

sunak bide desberd i nak  hartu 

ditu eta nahiago izan dut batuta 

egon gineneko garaiak gogora

tzea". ◄ 



A. ARMATUAK ASTE SANTU KO PROZES IOAN 
Ostiral Santuko prozesioan armatuek irteten zuten antzina Azpeitian. Urteen poderioz, 

usadioa galdu egin zen, baina oraindik badaude tradizioari lotuta jarraitzen duten 

esamoldeak. Hala, prozesioaren lehengo ibildearen (Zelai Luzetik) inguruko esaerak 

bizirik dirau oraindik: "Txikito [prozesioan Jesusen irudia zigortzen duten bi pertsonaiei 
herrian emandako izena] haizea Enparan zubitik pasatu arte ez duzu kenduko berokia". 

► Testua: Maider Zendoia ► Argazkia: Leire Larraiiagak utz ita 

i kustekoa! [ja k iteko- u] 

l� J25 



[U-ja  k iteko] h istoria 

.___ __ femerideak ► ap i r i l a 

Euskal Eskola Nazionalaren eg una Azpeitian, 2002an. AZPEIT IKO EFEMERIDEAK 

pausoz pauso 

AURRERA 
Fi l m  estre i na l d ia ,  jesu itak  kan pora ,  mus i ka 

banda berria . . .  herr ia ez da ge ld i r i k  egon 

► Testuak: 'Azpeitiko efemerideak' liburua ( I manol Elias-Uztarria) 

APIRILAK 1 - 1 557 ► 

Herri ko armarr ia .  Herriaren sa

rrera nagusiko armarria egiteko 

Domingo Rezabal maisuarekin 

egin zuten eskritura. 

APIRILAK 3-1 947 ► 

Mus i ka Ba n d a  l e h e n e n g oz .  

Ostegun Santu egunez kaleratu 

zen lehen aldiz San Inazio Loiola 

Musika Banda. 

APIRILAK 4-1767 ► 

Jesu itak kanpora. Jesuitak Loio- Mateo Txistu-ko kideak. ZI N E  KLUBA 

latik atera ziren. 

ta i ak  antolatutako e kimenera 
APIRILAK 1 0- 1 907 ► Euskal Herriko ikastolen elkartea 

Ganadu h i ltegiko obrak. Lanok osatzen duten bost lurraldeetako 
Joxe Mari Aldalurri ematea eraba- ikastola bana etorri ziren. 
ki zuten. 

APIRILAK 1 2-2002 ► 

Da n borjo le  berr i a k. Azpeitiko 

Udaleko Festa Batzordeak San 

Sebastian bezperan danborra jo-

APIRILAK 24- 1 987 ► 

'Mateo Tx istu'. Azpeitiko Zine 

Klub Elkarteak Mateo Txistu filma 

estreinatu zuen. 

tzen atera nahi zuten talde berriei APIRILAK 29- 1 9 1 2 ► 

ertsona ia ► 

JOXE AG I RREK  78 U RTE. 
Joxe Agirre bertsolaria 1 929ko apirilaren 1 3an 
jaio zen Azpeitiko Oranda baserrian. Gaztetan 

inguruko auzoetan abesten ibili bazen ere, 
Aginagako txapela eskuratu ondoren (1 959. 
urtean) hasi zen "plazak benetan egiten", 

berak esaten duenez. 

__ atua ► 

1 5  
U RTE U E M E  SORTU ZUTELA. 
U rola Ba i lara ko Merkatarien E lkartea (U EM E) 1 992ko apiri laren San 

aurkeztu zuten jendaurrean. Erakundeak Azkoitia, Azpeitia eta 

Zestoako 67 denda bi ltzen zituen sortu zenean. Gaur  eg un ,  h i ru 

herrietako 68 denda d i ra U EM Eko kide. 

rgazkia ► 

zuzendutako deialdia egin zuen. Ur g a bez ia .  Uren Batzordeak N UARBE, 30 U RTE SOKATI RAN. 

APIRILAK 21 -2002 ► 

Euska l  Esko la  Naz ion a l a ren  

Eguna. lkasberri Azpeitiko Ikas-

26(h-n ] 

baldintza batzuen berr i  eman Nuarbe Sokatira Taldea 1 978. urteko urrian plazaratu zen lehen aldiz 
zuen, urr i tasuna herr i tarren 

gehiegikerian oinarritzen zela eta 

ez ur faltan adierazita. ◄ 

txapelketa nagusi batean.  1 980. u rtean atera zen taldea atzerrira 

aurrenekoz, eta geroztik hainbat txapelketetan parte hartu izan du .  

Gara ipenak, ugar i .  Argazkian, Nuarbeko kideak. 



h istoria[jakiteko-u] 

ontua da . . .  ► 
Derrigortuta alkatetzan 

I ma nol El ia s  
Od riozola 

Lehen berdin izango zen dudarik gabe eta orain 

ere pareko ... Agintaritza eskuetan izatea berezko 

ametsa dugu gizakiok, guztiok balio ez badugu ere. 

Hala ere, askotan gizakiak izateari utzi eta pizti bihur

tzen garela dirudi, elkarri mokoka ... 

Azpeitian, 1 87 5eko urtearen lehen egunean izen
datu zuten Atanasio Mari Larrar alkatetzarako, baina 

hark adierazi zuen ezin zuela alkate kargua bere gain 
hartu. Alkate berriak adierazi zuenez, hiru bat ordu 

laurdeneko bidea zuen herriaren erditik bere etxera 

eta, ondorioz, ezinezkoa egingo zitzaion garaiak 

eskatzen zuen arreta jartzea egin beharreko lanean. 

Bestalde, 63 urte zituela-eta, bere kargurako beste 

norbait izendatzeko eskatu zuen. 

Gainerako agintariek ez zituzten onartu adierazita

ko arrazoiak eta, azkenik, alkatetza bere gain hartuko 

zuela argitu zuen Larrar jaunak. Ezaugarri makila jaso 

___ arai bateko Azpeitia ► J ua n  Ma ri A l korta k  kontat ua 

e rret i roa H ERR IAN 
J uan  Mari Al  korta ja iotzez azpe it ia rra da . 

Gaste izen b iz i  izan  bazen ere , erreti roa 

hartu ondoren herr i ra itzu l i  zen . 

► Testua: Maider Zendoia 

ren sei urtean egon zen bizitzen 

Azpeitian. " Ezkonberritan, etxeko 

dendetan egin nuen lan. Gure fa

miliak ' Irazu' izeneko oroigarrien 

dendak zituen Loiolan eta Zesto

ako bainuetxean" ,  gogoratzen 

du. " Geroxeago, kontabilitatea 

ematen egon nintzen fabrika ba-

ondoren, bere tenienteari eskaini zion herrian egote

ko aukera izan bitartean. Ondoren, parrokiara pasa

tu ziren guztiak eta karguaren zina egin zuten. Ondo

rengo lehen udalbatza Lukax Etxeberria tenienteak 

zuzendu zuen, Larrar jauna ez baitzen agertu. Derri

gorrean bizkarreratutako alkatetza zuen eta, itxura 

denez, guztia bertan behera uzteko gestioak egiten 

ari zen. Urtarrilaren 2 1  eko udalbatzan eman zuten 

ezagutzera Larrar jaunak alkatetza uzteko lortutako 

baimenaren berri, eta hil bereko 24an egin zuten 
hautaketa berria. 

Hautaketa egin ondoren, Benantxio Akutain auke
ratu zuten alkate, ohikoa zen bezala zin eginik ondo

ren bere kargua ongi betetzen ahaleginduko zela. 

Larrar jauna, alkate derrigortua, aski zen azkenik ... 

Derrigortu beharreko alkaterik izango al da berehala 

ospatuko diren hauteskundeetan? 

Ondoren, Gasteizen aurkitu zuen 

lana eta han igaro zituen 30 urte. 

Gasteizen lanean zegoela,  

mendizaletasunari lotutako espe

rientzia on bat bizitzeko aukera 

izan zuen. " 1  9 74an Everestera 

igotzeko saiakera egin zuen Txi

mist espedizioa antolatu zuen 

Cegasa enpresak eta nik bertan 

egiten nuen lana". Espedizio hark 

ez zuen gaina lortu, baina bai 

beste batek, 1 9 80an; Joxe Urbie

ta Takoia azpeitiarra kide zuen es

pedizioak, alegia. " Horrek poz 

handia eman zidan". 

► Z I N E GOTZ I A  UDALE AN. 

J uan Mari Alkortak haurtzaroa 

eta gaztaroa Azpeitian igaro 

zituen arren, 30 urtean Gasteizen 

bizitzen egona da .  Dena den, 

herriari lotutako oroitzapen ugari 

du. Izan ere, umetan Espainiako 

Gerra garaia biz itzea tokatu 

zitzaion herrian eta, erretiratu on

doren, zinegotzi izan zen. tean eta Azpeitiko Institutu Laba- Joxe Takoia -laukian sartuta-

Erretiratu ondoren, Azpeitira itzuli 

zen bizitzera eta zinegotzi izan 

zen. Esaten du orduantxe iritsi 

zela herria "ondo" ezagutzera. 

Ordutik gogoan du artean udale

txean zen Eibarko arkitektoak 

Sanjuandegiri emandako izena: 

" Gu gerra ondoren izan ginen 

gazteak, eta hura oso denboraldi 

gogorra izan zen", dio Alkortak. 

" Gaur egungo Gogartetxean ho

tela genuen, eta gerra ondoren 

handik bidali gintuzten, bertan 

kuartela zabaldu nahi zutelako". 

Gerra bukatzean, kanpora joan 

zen ikastera eta ezkondu ondo-

raleko irakasle ere izan nintzen". 1 980an, Everest espedizioan. 

, cegasa k Everest 
i gotzeko sa i a kera egi n zuen  
'Tx i m i st' esped iz ioa a nto latu 
zuen ; n i k  han egiten n ue n  l a na"  
J UAN MARI ALKORTA ► erret iratua 

"La un iversidad de /os carteros 

esaten zion, han eskutitzak bana

tzen zituenak Londresen ere as

matuko zuela esaten zuelako". 

Gaur egun, paseoan-eta igaro

tzen du Alkortak. ◄ 
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[U-jakiteko]zerbitzuak 

___ elefono zenbakiak ► 

TOKI PU BLI KOAK OSAS U NA 

Udaletxea 1 5  72 00 Anbu lategia 02 54 00 

Udaltza ingoa 1 5  1 3 1 3  Anbu l . - larriald iak 02 54 0 1  

Suh iltzai leak 1 1 2  Eguneko zentroa 1 5  71 94 

Azpeitia Lantzen 1 5  71 83 Asepeyo 8 1 44 00 

l raurgi Lantzen 85 1 1  00 Gu rutze Gorr ia 85 32  97 

Nekazal Bu legoa 81 24 85 DYA-Donostia 46  46 2 2  

ltu rritxiki Ludoteka 1 5  1 1  79 

Zapo Txoko / G I B  1 5  7 1  6 1  KOM U N I KAB I D EAK 

I N EM 1 5  04 02 Uztarria 1 5  03 58  

Ki roldegia 81 30  69 Hitza (Azpeitia) 81 38 4 1  

Igeri lekua 81 41 2 1  Hitza (Zarautz) 89 00 1 7  

Ertzai ntza-Azko itia 08 37 80 Azpeitian Zer? 8 1 1 1  00 
Aitonena 1 8 1  5 1  7 1  Berria 943 30 40  30 
Aitonena 1 1  8 1  23 8 9  Gara (Jendartea) 943 3 1  69 99 
Epaiteg ia 02  51 9 1  Notic ias (bemema,lea) 6 8 7  60 50 0 6  
I ngu rumen Etxea 8 1  24 48 DV (berriemailea) 943 1 5  09 94  

armaziak gauez ► ap i r i l a  

1 - 1 1 -27 

Garcia (Azpeit ia) . 
943 8 1  1 2  74 

1 0- 1 4- 1 5-26 

Alberdi (Azpeitia) . 
943 8 1  59 74 

1 2-23-28-29 

Jacome (Azpeitia) . 
943 08 02 58 

LARRIALDIAK 

1 1 2  

Habea 
EA 
PSE-EE 

PP 

1 5  72 00 ( 1 38) Uztarria Kultur Koor. 1 5  03 58  

8 1  00 1 1  Kontse i lua 943 59  1 2 00 

1 5  72 00 
1 5  72 00 I KASTETXEAK 

l raurg i  81 02 1 0  

S I N D I KATUAK l raurg i  (Betharram) 8 1 1 6 68 

Argia 943 37 1 5  45 ELA 8 1  34 46  l raurg i  (Mi lagrosa) 8 1  63 80  

Nabarra 948  22 7 1  25 LAB 1 5 1 3  56  

8 1 39 28 

l raurg i  (Jesuitinak) 8 1  22 49 

Arrate Irratia (berriemai.) 8 1  26 32  EH N E  

Loio la Herr i  I rratia 8 1  4 4  58  

l kasberri 
Karmelo Etxegarai 

1 5  1 2  46  

8 1  26  97 

Euskadi I rrat ia 943 0 1  23 00 

Kaito Te leb ista 81 53 35 
lzarraitz Telebista 85 1 3  05 
ETB 943 0 1 1 7 05 

ALDE R D I  POLITI KOAK 

KU LTU RA-EUSKARA 

Euskara Patronatoa 81 45 1 8 

U ro la B H I  

Udal Euskaltegia 8 1  1 9  47 B ESTE R I K  

1 5  02  2 8  

AEK 1 5  1 0  89  UGLE (Urolako gay-lesbia.) 2 73 posta 
E H E  1 5  1 0  89  Xoxoteko aterpea 58  1 0  07 

Udal Li burutegia 1 5 71 95 Ereg i  Euskara-Komunikazio Zerbitzuak 

EAJ 8 1  55 70 Loiolako Libu rutegia 81 65 08 665 72  39 79 / 943 08  06  88  

1 3-25 

Beristai n (Azpe itia) . 
943 8 1  1 9  49 

24 

Aranburu (Azpeit ia) . 
943 8 1  1 3  50 

2-5-6-7-8-9-20 

Jaen (Azkoitia) . 
943 85 06 60  

U DALETXEA 

► Asteguna:  

► Larunbata : 

U DALTZAI NGOA 

3-4- 1 6-21 -22 

Azpiazu (Azkoit ia) . 

943 85 29 89  

09 :00- 1 3 :30  
09 :00- 1 3 :00 

► Egun  osoz i rekita egoten da 

AN B U LATEG IA 

► Egun  osoz i rekita egoten da 

I G E R I LEKUA 

► Aste lehena: 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 igeri lekua :  Ekaina arte itxita 

KI ROLDEG IA 

► Astegunak: 1 0 :00- 1 3 :00, 1 5 :00- 2 1  :00 

... BOLU M EN HAN D I KO HON DAKI NAK JASOZ. 
► Larunbata: 09 :00- 1 3 :00, 1 6 :00-20 :00 

Bolumen handiko hondakinak kanporatzeko bi aukera daude: alde batetik, astero, 
ostegun gauetan utzi daitezke ohiko edukiontzien ondoan; bestalde, 943 36 75 34 
telefono zenbakira deituta, etxeetara joaten dira hondakinak desmuntatu eta jasotzera. 

____ arraioa ► (autobusen orduteg ia :  www.uztarria.com/azpeit ia/autobusak) 

ALDALU R 
85 2 7  1 8  

28lhn J 

EUSKO TREN GUI PUZCOANA PESA 
902 54 32 1 0  85 1 1  59 21  26 99  

PI PER ELK. 

85 25 87 
TAXIAK 

81 1 3  07 

U DAL LI B U R UTEG IA 

► Astegunak :  1 0 :00- 1 3 :00, 1 6 :00-20 :00 
► Larunbata :  1 0 :00- 1 3 :00 
► Udan, Gabonetan : 

ZAPO TXOKO 

► Asteartea-ostirala :  

► Larunbata :  

08 :30- 1 3 :30  

1 7 :00-20 :30 

1 6 : 00-20 :30  



' 

Itsaso 

Aramendi 

Catan ian ari da 

ikasten. 

Argazkian, 

bertako sinbolo 

den liotru-ren  

('e lefantea' 

s iz i l iarrez) 

au rrean.  

· kas I ea Catao j a 

H isto r i a i kasteko 

i rud itu z i tza i da nan" 
► Testuak: Ma ider  Zendoia ► Argazkiak : Itsaso Aramend ik  utzita 

ITALIAR ! B EG I RATUA ► 

Herria ldea. Italia. 

58.751 .7 1 1 biztanle. 

H i ri bu rua.  Erroma. 

2.823.20 1  biztanle. 

Catan ia. 3 1 3. 1 1  0 biztanle. 

I ndustria. Munduko estatu 

industrializatuenetakoa da. 

Hizku ntza. Italiarra. Aostan 

frantsesa koofiziala da eta 

T irol hegoaldean alemana. 

,A HANGO J E N DEA. 
I tsaso Ara mendi oso gustura sentitu da cataniar artean. "Hemengo jendea oso irekia dun, nahiz 
eta nahiko iskanbilatsuak izan bozinarekin eta builekin, adibidez", dio. Haren ustez, "klimaren 

eraginez kaleko bizitza asko egiten diten. Antzematen dun Mediterraneoa dela". 

hantxe bertan[ja k iteko-u] 

1 tsaso Aramendi Historiako 

ikaslea da eta, Erasmus pro

gramari esker, Italiara joan da, 

Catania hirira (Sizilia) , hirugarren 

maila ikastera. 

Noiz i ritsi h i ntzenan?  

Irailaren erdialdera etorri nindu

nan Cataniara. Siziliako ekial

deko kostan zagon, Etna sumen

diaren azpian. Siziliako bigarren 

hiria dun eta Italiako zortziga

rrena. 

Zer d e l a - eta a u keratu  h u n a n  

Sizi l i a?  

Istorio luzea dun. Hasiera batean, 
Hego Ameriketara joatea zunan 

nire asmoa, baina arazoak izan ni

tinan eta ,  azkenean,  ezin izan 

ninan joan. Hirugarren ikasturtea 

kanpoan egiteko ideia ninan eta 

Catania leku ona eta interesga

rria iruditu zitzaidanan. 

Ze a l d e  d a g o  S i z i l i a re n  eta 

Euska l  Herriaren a rtean ?  

Ekonomikoki, alde handia; Cata

n ian % 20tik gorako langabezia 

diten. K liman ere alde handia 

zagon, negua askoz ere leunagoa 

dun eta udan bero gehiago egi

ten din. Autoa nola  gidatzen 

duten ere ikustekoa dun; 'stop', 

aholku bat baino ez dun ! 

Zer moduz ita l i a rrekin ?  

Ondo moldatu naun hemengo 

jendearekin, oso irekiak ditun eta, 

gainera ,  kanpoko jendearekin 

ohituta zauden. Lehen unetik 

jende berria etxean hartu eta la

guntzeko prest zauden. 

Zerk ha rritu hau gehien ? 

Italiako eta Europako beste tokie

kin dituen diferentziak. Sizilia Ita

liaren desberdina izatea espero 

ninan, baino ez pentsatzen ho

rrenbesterainoko aldea egongo 

zenik. Gauza askotan Afrikako hi

rien antz handia diten: jendearen 

izaeran, kulturan ... 

A z p e i t i t i  k z e r  botatzen  d u n  

falta n ?  

Familia, lagunak eta Orkatzeko 

egonaldiak. ◄ 
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[U-jakiteko]deneti k 

Zaindu ► 

Urrak 

J u lia n 
Be rezia r t ua 

M
i la pertsonetatik bostek 

urrari alergia omen diote : 

tolerantzia eza, azkura, egonezina 

orokorrean, arnasten arazoak eta 

baita zorabioak ere sortzen ditue

la .  Substantzia hori bera aurki 

daiteke sagar, intxaur edo melo

kotoietan. 

Baina zorteko gara: arrisku hori 

saihesteko txertoa aurkitu dute. 

Irakurri dudanez, ekaitz egune

tan tximistak inoiz ez dio eraso

tzen urritzari, baina ni sinesgaitza 

naiz kasu horretan. Nire guraso

en etxe inguruan urritz politak 

hazi izan dira eta, urteak igaro 

ahala, kimu berriak irteten zaizkie. 

Erregulartasunez urrak j atea 

interesgarria da odoleko koleste

rola kontrolatzeko, bihotzarentzat 

osasungarriak diren koipe asega

beak dituzte-eta (jangarri dena

ren %54).  

Kaloria maila altua dute: doze

na erdi arrautzek adina energia 

ematen digute. %5 azukre dute 

eta zuntz edo hondakinen zifra on 

bat, idorreriaren aurka baliagarria 

izango dena. 

Hesteetako zizareak ditugune

an ere urren eragina ziurtatuta 

dago. Tentsioa jaisteko eta bur

din ezagatik anemia sendatzeko 

ere gomenagarriak dira. Urren 

olioa elikaduran erabil daiteke, 

baita botiketan ere. 

Zer gehiago eska diezaiokegu 

gure bide ertzak mugatzen dituen 

zuhaiska basati horri? 

30(� ] 

I NAKI  AG RREZ-ABA[A ► 

Afizioa a la  ogibidea da 

zurea ? 

Ogibidea. 
Egindako piezarik 

kuttunena? 

Pilotak aukeratzeko bi 

saski batean zituen pieza. 

Zein da otarg intzarako 

oina rrizko lanabesa? 

Matxetea beharrezkoa da. 

Piezak, barnizatuta edo 

gabe? 

Barnizatu gabe politak 

badira ere, barnizatuta 

gehiago irauten dute. 

Gazta inondoa, 

hurritza ... zein nah iago? 

Sei edo zazpi urteko 

gaztainondotik ateratzen 

dugu zumitza. 

Makina a la  esku lana? 

Eskulanak grazia 

handiadoa du, nahiz eta 

akats gehiago izan. 

Zenbagarren otarg in  

belauna ld ia  da zurea? 

Nire aitonaren aita hasi 

zen ofizioan. 

► Testua: Maider Zendoia ► Argazkia: Ain itze Ag i rrezabala 

, , Ez da ga uza ba ka rra 
h utseg i n d uena ;  ga uza 
asko ondo ez egitea ren 
ondor ioa d a ;  j oka la r i ok  
bad ugu e ra ntzu k izu na" 
MIKEL LABAKA ► 

R eal eko futbol jokalaria 

, , Oso gogorra da 
seme bat ga ltzea , ba i na 
gogorragoa da no l a  h i l  
zuten  pentsatzea" 

MARIA JESUS SALEGI ► 

Josu Zabala etakidearen ama 

( l  99 7an h ilda azaldu zen J osu)  

bizena ► 

Ugarte 

Armarria. 

► Nafarroa aldetik etorritako 

abizena da. 

Banaketa semanti koa.  

► Ur eta tarte hitzek osatzen 

dute Ugarte abizena. 

Esanah ia .  

Uren tartea esan nahi du; hau 

da, uhartea. Beraz, Ug- (ur) eta -

arte (tarte) hitzek osatzen dute. 

Abizenaren jatorria .  

► Uharte-Arakil (Nafarroa). 

Abizenaren kokapena.  

► Amezketa (Gipuzkoa) . 

► Lazkao (Gipuzkoa). 

► Lizartza (Gipuzkoa). 

► Ormaiztegi (Gipuzkoa). 

► Oiartzun (Gipuzkoa). 

► Bergara (Gipuzkoa). 

► Balmaseda (Bizkaia). 

► Erandio (Bizkaia). 
► Orozko (Bizkaia). 

► Durango (Bizkaia). 

► Laudio (Araba). 

► Huarte-Arakil (Nafarroa). 

► Tafalla (Nafarroa). 

Abizena ren hedapena.  

► Xerez de la Frontera (Andalu
zia, Espainia). 

► Benazuze (Andaluzia, Espai

nia). 

557 
HAU R M E N D IAN. 
Eskolarteko XX. Ibilaldi 

Neurtuan eskualdeko 557 
gaztek hartu zuten parte 
martxoaren 1 1  n Azpeitian. 

domusa 



...___ __ ertuko pasadizoa 

mus i ka rentzat 

ETXE B I LA 
' U rresti l la ko m us i ka ta ldeak'  l i bu ruti k 

hartua ► Arg itaratza i l ea : Uztarr ia 

► 2006 ► Egi lea : As ier  Sustaeta 

KAPITU LUA ► Hasiera ( 1 1 .  orria ldea) 

1 9_8 7 ko urte hartan, Azpei tian Kaka Flash 

irrati librean saio bat egiten zuen gazte talde 

batek, musika taldea osatzea erabaki zuen. 

Inork gutxik zekien garai hartan zerbait mu

sikaz; entzuten zutenaz gain, jakina. Batek he

rriko bandan 'tanborilero' lanak egiten zitue

nez, hura baterijolea izango zen eta besteak ... 

-Hik gitarra, hik baxua eta hik abestu.- Ho

rrelaxe, askorik pentsatu gabe. 

Taldekide baten garajean hasi ziren musika 

jotzen ikasteko ahaleginak egiten, baina laster 

nazkatu ziren haren gurasoak garajeko bateri 

hots eta gitarra burrundaraz. Horrela, Azpeiti 

ko Udalera jotzea erabaki zuten. lbon Odrio-

zola izan zen aurreneko harreman haietan 

parte hartu zuenetako bat. 

-Garai hartan, gu 1 4  urteko lau katu ginen, 

eta nork egiten die kasu 1 4  urteko ume ba

tzuei?-, dio Ibonek berak. 

Egia esan, ez ziren harreman errazak izan. 

Ederki gogoratzen da horretaz lbon. 

-Urte hartan ia egunero-egunero joaten 

nintzen udaletxera, baina beti izaten ziren ara

zoren batekin, "etorri bihar", "deitu geroago", 

"hurrengo astean pasa zaitez eta beti horrela

ko erantzunen bat. Gutxienez berrehun aldiz 

joan nintzen, benetan. 

Eta, halako batean, Udala Soreasu aldean 

lokal bat uzteko prest omen zegoen. Lokal 

/1m F:n ;a b ;a � 1, KOI J-,,, � > D E N D A 

l i burua [ja k iteko-uJ 

hura, ordea, etxebizitza batzuen azpiko lokala 

zen eta hirugarren arratsalderako Julian Arruti 

Oriya udaltzaina ate-joka zuten, goiko bizi la

guna eguneroko lo-kuluxka ezin eginda omen 

zegoelako. 

Arazo horiek aurreikusita, gazteek euren 

proposamena luzatu zioten Udalari. 

-Beste herrietako informazioa heldu zitzai

gun, eta mugimendu politak entzuten geni

tuen.- esaten du Aitor Egigurenek. 

-Guk ere lokal duin bat eskatzen genuen. 
Garai hartan hutsik zegoen tren geltokia eta 

hango komunak egokitzea izan zen gure hel

burua. 

Bertara joan eta segidan iritsi zitzaigun be

larrietara Urrestilla aldean bazela lokal bat, eliz 

atzeko kalean, inork ez omen zuena erabiltzen. 

Segituan hura eskatzera jo genuen.- gehitu 

du lbon Odriozolak. 

Udalak onartu egin zien eskaera. Orduan 

hasi zen hango historia. Eta ez Udalak eta ez 

gazteek orduan ez zuten pentsatu ere egingo 

lokalak hartuko zuen dimentsioaz; gainditu 

egin dira aurreikuspenak, helburuak. Adibi

dez, lokala gaur Triku Musika Elkartearen 

egoitza da, urteetan hainbat eta hainbat musi

ka taldek bertan entseatu eta grabatu dute ... 

bateri eta anplifikadore artean. ◄ 

Lore Sortak 
Koroiak 
Lore Apaingarriak 

Etxeetarako 
zerbitzua dugu 

gortinak. ohazalak, 
edredoi nordikoak . . .  
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Larrialdiak: 
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I N F O R M AT I KA Z E R B I TZ U A K  
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[U-jakiteko]denbora-pasa 

Hitz gezidunak ► Egi lea: Luma 

► 

► y 

y 

• 
* Azpeit iar txirr i ndularia 

.____Hizki zopa ► a u rkitu beheko i ru d i eta n ageri d i ren  E l os i aga auzoko baserr i  i zenak 

A z 1 R E K A Z E N D 0 

s M A G L u M l  R T A H 

0 A R 0 M A Z L A D L E 

M X T H u A Z A T A O A 

K 1 A R G u A G 1 P G R 

N E p 1 z E H E D E A H 

T E R R 1 G A R R A p 1 

1 R A z u s B D u z T A 

E A B D 1 T E 1 G A R R 

K R 1 L 0 s H T N A 1 R 

R E K 0 K E U X N E z E 

A B A L 1 A S 0 u M A G  

L D M 1 s R 1 N L G A 1 

p s 0 G u B E T X A A S 
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____ Soluzioak ► 

HITZ GEZIDUNAK 
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denbora-pasa[jakiteko- ] 

UZTARRIAREN MARTXOKO 

ARGAZKI LEHIAKETA 

Santutxoa falta da 

• 8 • z • l,AJ • 1 • ; �..;,;� 1 A R 1 z M E 

_ __ er dago gaizki? 

ERANTZUTEKO EPEA ► 

Apiri lc:l:_k 20 (ost ir?la) 

NORA BIDALI ► 

Perez Arreg i  p laza 1 ,  behea 

AKATSA ADIERAZI ► 

ZURE IZENA / TELEFONOA ► 

IRABAZLEARI SARIA ► 

Yuritz zap_ata dendako oparia 

PARTE HARTZEKO 

BALDINTZA ► 

Uztarrian bazk ide izan behar da 

0 H G 0 

M A T X A 
D u A 

L 0 T 
1 

E z 
D 
A 

Jexux Al berd i Uztarr iako bazk idea izan da argazki 

l e h i aketako 82. i rabaz l ea .  U rkeko argazk i - hand i tze 

txarte la  i rabazi d u  sar i  gisa. Argazk ian ,  Jexux A lberd i  

-ezkerrean- eta Nagore Ir iarte, U rkeko argazki lar ia. 

AIZPU RU AUTOAK -
Landeta Auzoa - Tel . :  943 8 1  23 59 

Faxa : 943 8 1  22 8 1  - 20730 AZPE IT IA 

a izpu ru@aizpuru . net 
J A T E T X E A 

I rud iek in ,  l ra u rg i  ba i lararen zerbitzu ra Loiola h i ri b idea , 24 

Grabatutako bideoen kopiak 
egiten d ira 

� 8 1  53 35 

LOIOLA - AZPEITIA 

Tlfnoa . :  943 8 1  56 08 

Faxa . :  943 15 03 62 

j hrl ]33 
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Ezkerretik eskuinera, Karina Chuquimarca, Sandra Teston, Latifa Azaoum, Maria Ameur Janad, Ana Carolina Pereira eta Paula Gomez, Azpeitian, Zapo Txokon. 

eto rr i eta euska l d u n  

B I H U RTU 
Jatorr i desberd i neko se i gazteak i nteres 

berak lotzen d itu : euska l  h iztun g isa b iz i  

nah i  d ute Azpe it ian .  
► Testuak eta argazkiak: Maider Zendoia 

34-[ �1 ) 

J atorrizko herrialdea atzean 

utzi, eta bizi eta lan egiteko 

Azpeitia aukeratu duten per

tsonak badira gurean ere. Euskal 

Herriko txoko honetara iritsi eta 

egunerokotasunari kultura, ohitu

ra eta hizkuntza desberdinarekin 

eutsi behar izan dioten pertsona 

horiek pixkanaka ari dira gizarte

ratzen herrian. 

Azpeitian bizi diren sei etorkin 

gazterekin izan da Uztarria. Eure

kin hitz egin du euskarari buruz, 

herriaz, kulturaz eta etorkizunaz, 

besteak beste . Urte gutxiren 

bueltan euskal hiztun bilakatu 

edota bi l akatzear dauden se i  

gazteren testigantza da honakoa. 



LAT I FA AZAOU M  ► 
Tanger ( Maroko) 

"Dendeta ra j oaten na izenean 
euskaraz eskatzen d ut" 

Latifa Azaoum 1 5 

urte zituela etorri zen 

Azpeitira bizitzera; 

2004ko urrian, hain 

zuzen. "Hona etorri 

aurretik ez nekien euskara existi

tzen zenik ere. Nire aitak -herrian 

lehenagotik zegoen- gazteleraz 

hitz egiten zuen. Beraz, Azpeitira 

iritsi eta lehen egunetan beste 

hizkuntza bat ere hitz egiten dela 

ohartu nintzen: euskara". Azpei

tian igarotako lehen egunak ez 

aoum 
Euskarazko h itza . Kaixo. 

Esa moldea. Hortzak erakutsi. 

Herriko ohitura. Ez dakit. 

Neurekoa:  ezkontza egunean 

eskuak henaz margotzea. 

Pertsona ia .  Sami Yusuf 

abeslaria. 

Festa. Sansebastianak. 

Herriko leku bat. Loiola. 

Abestia.  Paulina Rubioren 

Ni una s6/a pa/abra. 

Ametsa. Osasun alorreko 

zerbait ikastea. 

z i ren errazak izan harentzat. 

"Lehen egunetan oso hizkuntza 

zaila iruditu zitzaidan euskara eta 

ikasteko gogo handirik ez nuen. 

Baina gero, pixkanaka ikasi egin 

dut", dio. Euskara ikasteko proze

sua uste zuena baino errazagoa 

izan dela aitortzen du. 

Latifa Azaoumek hizkuntzak 

ikasteko abilezia berezia du. Da

goeneko sei hizkuntza hitz egiten 

ditu: arabiera, bereberea, frantse

sa, ingelesa, euskara eta gaztele

ra. Esaten duenez, jatorrizko hiz

kuntzaren (arabiera) eta euskara

ren artean dagoen desberdinta

sun handiena, arabiera eskuinetik 

ezkerrera irakurtzen dela eta eus

kara, berriz, alderantziz. Ahoske

ran ere desberdintasun handiak 

dituztela uste du. 

Eg uneroko bizitzan euskara 

erabi ltzen saiatzen da. "Herriko 

dendetara joaten naizenean, nik 

euskaraz eskatzen dut eta den

dariek gazteleraz erantzuten di

date. Pentsatzen dute nik gazte

leraz soilik dakidala, baina gero 

nik euskaraz jarra i tzen dut eta, 

azkenean, euskaraz erantzuten 

didate dendariek-eta". 

KAR I NA C H UQU I MARCA ► 
Pal latanga ( Ekuador) 

"Has ie ran  za i l a egi n 
z itza i dan ,  ba ina  ora i n  ez" 

) 

Karina Chuquimarca 

200 3 an etorri zen 

Azpeitira. Dagoene

ko lau urte darama

tza herrian eta oso 

.___ _ ,Chuqu i marea 
Euska razko h itza.  Kaixo. 

Esamoldea. Aio !  

Herriko ohitura. Ez dakit. 

Pertsonaia .  Mikel Aranburu 

Realeko futbol jokalaria. 

Festa. Sansebastianak. 

Herri ko leku bat. 

Sanjuandegi. 

Abestia.  Pirritx eta Porrotxen 

Maite zaitut. 

Ametsa. Nire aiton-

amonak Azpeitira etortzea 

bizitzera. 

gustura bizi dela aitortzen du. 

"Azpeitira iritsi aurretik banekien 

hemen euskaraz hitz egiten dela, 

amak esan zidalako telefonoz. 

Gainera, hona etorri aurretik zen

bait hitz erakutsi zizkigun euska

raz; 'kai xo ', adibidez". Karinak 

dioenez, bazekien Azpeitira iritsi 

aurretik hemen euskaraz hitz egin 

beharko zuela. 

"Hasieran, herrira etortzean, 

euskara oso arraroa egin zitzai

dan, oso hizkuntza desberdina 

iruditzen zitzaidan". Gero, pixka

naka hasi zen euskara ikasten es

kolako laguntzari esker. "Hasie

ran zaila egin zitzaidan euskara 

ikastea, baina gaur egun ondo 

moldatzen naiz. Euskara ikastea 

beste hizkuntza bat ikastea beza

la da niretzat", dio. 

Haren anai-arrebek ere badaki

te euskaraz hitz eg iten, baina 

euren artean erdaraz hitz egiten 

dute. Dena den, eskolan eta 

lagunartean euskaraz aritzen dela 

dio. 

PAU LA GOM EZ ► 

Mendoza (Argent ina) 

"Ka lean ez da h itz egiten 
esko lan  i rakas ita beza la" 

Paula Gomez orain 

hiru urte etorri zen 

Azpeitira bizitzera. 

1 1  urte zituen eza

gutzen ez zuen hiz

kuntza hitz egiten den herri bate-

ra iritsi zenean. "Lehen aldiz en

tzun nuenean jendea euskaraz 

hitz egiten, hemen oso azkar hitz 

etorkinak[euskara-u] 

__ _,Gomez 
Euskarazko h itza. Semea. 

Esamoldea.  Hi !; Epa! 

Herriko oh itura .  Kalera irtetea 

eta bertsolaritza. 

Pertsonaia .  Wazemank 

telebista saioko aktoreak. 

Festa. Saninazioak. 

Herriko leku bat. Enparan 

Dorretxea. 

Abestia. Ken Zazpiren 

Ilargia. 

Ametsa.  Etxea eta autoa erosi, 

eta abokatu izatea. 

egiten dutela ohartu nintzen. Guk 

Arg entinan l asaiag o eg iten 

dugu". 

Klasean hasi zen euskarazko 

lehen hitzak ikasten. "I rakasleak 

ikasgaia euskaraz azaltzen zuen, 

baina gero guregana etorri eta 

g azteleraz laburb i l tzen z ig un 

esandakoa". Hala ere, uste du ur

teen poderioz erraz moldatu dela 

euskaraz hitz egitera. "Lehen ur

tean euskaraz eta gazteleraz azal

tzen zidaten ikasgaia, bigarren 

urtean dena euskaraz ematen zi

daten eta pixka bat kostatu egin 

zitzaidan, baina hirugarrengorako 

moldatu egin nintzen". 

Kalean egiten den euskara eta 

ikastetxean ikasten ari dena des

berdinak direla iritzi dio. "Batzue

tan, guk ikasi dugun bezala ez di

tuzte ahoskatzen hitzak kalean. 

Eskolan euskara batua ikasten 

dugu, baina gero, kaleko hizkera

rekin harremanetan gaudenez, 

zenbait hitz geratu egiten zaizki

zu". Bera argentinarra izanda, he

rrian dituen lag unei 'ehe '  eta 

'pibe' bezalako hitzak irakatsi 

dizkie. 

Gaur egun, euskararen eta 

gazteleraren erabilerari dagokio

n ez, gauza bitxi bat gertatzen 

zaiola aipatu du: "Euskarako kla

seetan gazteleraz hitz egiten dut 

eta gaztelerazkoetan, berriz, eus

karaz. Azkenean, nahastu egiten 

naiz .. !'. 

Oro har, euskaraz hitz egiten 

du gelakideekin, baina batzuetan 

kostatu egiten zaiola-eta, gazte-

leraz mintzatzen dela dio. ►► 
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[U-e u ska ra] etorkinak 

►► MAI DER LOPETEG I ► Hizkuntza Ind artzeko Programako Irakaslea ( H I P I )  l raurgi I kastetxean 

"H izkuntza bTie1h '°"� 
akadem i kok i  a u rre ratzeko" 

M aider Lopetegi Hizkuntza Indartzeko 

Programako Irakaslea (H I  Pl) da Azpei

tian lraurgi Ikastetxean eta, haren eginkizuna, 

ikastetxera iristen diren ikasle etorkinei harre

ra egin eta haiei euskara irakastea da. 

"Txikien kasuan, hasieratik jartzen dizkiete 

liburuak eta beharrezko material guztia euska

raz". DB Hn, berriz, liburuak gazteleraz izaten 

dituzte. Lopetegiren ustez, "maila horretan, 

hizkuntza ikasteko beharraz gain, akademikoki 

garatzea ere lehenetsi behar da". "Alde handia dago etortzen diren haurren 

adinen artean", dio Lopetegik. "Lehen zikloan 

etortzen direnak txikiak direnez, haiek askoz 

ere errazago ikasten dute euskaraz eta, ondo

rioz, errazago gizarteratzen dira ingurukoekin". 

Lopetegik uste du, orokorrean, akademikoki 

ondo moldatzen diren ikasleak ederki integra

tzen direla. " Hizkuntza ez da oztopo bakarra. 

Maila akademikoa ere hor dago". 

SAN DRA TESTON ► 

Torrejonci l lo ( Espainia) 

"Ora i n d i k  ez dut asko h itz 
egiten euskaraz" 

Sandra Teston orain 

dela bi urte etorri zen 

Azpeiti ra bizitze ra, 

1 0 urte zituela. Fami

/ liartekoak bizi zituen 

her rian eta ez zitzaion askorik 

kostatu b e rta ra  e gokitzea .  

Hemen euskaraz hitz egiten dela 

bazekien etorri aurretik. " Hona 

etorri nintzenean hitz solteak ne

kizkien euskaraz, udaran Azpei

tian izaten nintzelako". 

Euskaraz 's' letra nola ahoska

tzen den entzuteak harrituta utzi 

zuen. " Euskara ikastea kostatu 

egin zait. Pixka bat zaila egiten 

zitzaidan hizkuntza mende ratu 

g a b e  klase ak j a r raitze a" ,  dio. 

"Ahoskera harrapatzea ere kosta

tu egin zitzaidan; 'x', 'ts', 'tx' eta 'tz' 

letrak, batik bat". 

Gaur egun, lehengusuarekin 

eta kuadrilako jendearekin hitz 

egiten du euskaraz. "Oraindik ez 

dut asko hitz egiten eta lagunek 

esaten didate hasteko euskaraz 

mintzatzen. Klaseko jendearekin 

e re batzuetan euskaraz aritzen 

naiz". 

Euskaraz hitz egiteko 

orduan, euskara batua eta Azpei

tiko hizkera nahastu egiten ditue-
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la esaten du. " Nire lagunek azpei

tiarrez hitz egiten dute eta, ondo

rioz, haiek esandako hitz batzuk 

geratu egiten zaizkit". Dena den, 

hori gazte le raz e re ge rtatzen 

zaiola aipatu du. 

Azpeitian gustura b izi da eta 

aurrera begira, lagunek esaten 

dioten bezala, euskaraz gero eta 

gehiago hitz egitea gustatuko 

litzaioke. 

ANA PERE I RA ► 

Lisboa ( Port ugal) 

"Euskaraz, gazte l e raz eta 
portugesez h itz egiten dut" 

Ana Carolina Pereira 

de la Silva aurtengo 

ikasturtean etorri da 

Azpeitira bizitze ra. 

Denbora gutxi dara

ma he rr ian eta  o raindik ez da 

e rraz moldatzen euskaraz. Hala 

e re, er raz egin ditu lagunak eta 

ez zaio jolase rako lagunik falta 

inguruan. 

"Hemen bizitzen aurten geratu 

garen arren, lehenagotik bertan 

egondakoa naiz" .  Ondorioz ,  

bazekien euskaraz mintzatzen 

direla azpeitiarrak. 

Euskara hizkuntza zaila irudi

tzen zaio hari, baina dagoeneko 

hasi da esaldi motzak bada e re 

euskaraz esaten. Hala, 'egun on', 

'arratsalde on', 'kaixo', 'a io' eta 

Gizarteratzea ondo burutzen bada, etorki

nek euskara ere ikasi egingo dutela dio l raur

giko irakasleak. "Hona etorri eta bertako jen

dearekin integratutako jendea badugu guk, bi 

urtean euskara ikasi duena". Alde rantzizko 

kasua e re ematen da. " Kanpotik etorri eta 

hemen euren artean bakarrik e rlazionatzen 

diren taldeak badaude; horientzat euskara, 

eskolako hizkuntza baino ez da". 

Ikasle etorkinei euskara irakasteko argitara

tutako material gutxi dagoela dio. Ondorioz, 

ikastetxean bertan egindako hiztegi txikiak, 

marrazkiak eta jolasak erabiltzen dituzte etor

kinei euskara irakasteko. Aurrera begira, hu

tsune hori bete beharko litzatekeela uste du. 

Euskarazko h itza. Asko. 

Esamoldea. Aio! 

Herri ko oh itura. Kirol 

zaletasuna. 

Pertsonaia. Carlos Sobera. 

Festa. Sansebastianak. 

Herri ko leku bat. lraurgiren 

taberna inguruko plaza. 

Abestia .  Sorotan Beleren 

Arratsalde honetan. 

Ametsa. Anderefio izatea. 

ereira 
Euskarazko h itza. Anderefio. 

Esamoldea. Komunera joan 

naiteke? 

Herri ko oh itura. Kantinera 

irtetea. 

Pertsonaia .  Olentzero. 

Festa. Karnabalak. 

Herri ko leku bat. Sanjuandegi. 

Abestia. Horra horra. 
Ametsa. Aktore izatea. 

:lanad 
Euskarazko h itza. Kaixo. 

Esamoldea. Aio!; zer moduz? 

Herri ko oh itura. Kirol asko 

egiten da. 

Pertsonaia. Olentzero. 

Festa. Sansebastianak. 

Herriko leku bat. Zelai Luze. 

Abestia. Shakiraren edozein 

kanta gustatzen zait. 

Ametsa. Euskal Herrian bizi 

eta erizain izatea. 



' zer moduz? '  sarri esaten ditu . zailenak diren izenak 'Aintze i ', 

" Euskaraz ari naiz ikasten, baina 'lher' eta ' lart' dira; zeharo izen ez-

gazteleraz hobeto moldatzen berdinak dira". 

naiz. Izan ere, gaztelerazko hitz 

batzuek portugesarekiko antze- MAR I A  AM E U R  JANAD ► 
kotasun handia dute". G uersif ( M aroko) 

Hasiera batean, ingurukoekin 
"Euskaraz i kastea oso 

ulertzea kostatu egiten zitzaion 
ga rrantz itsua da n i retzat" 

eta, ondorioz, aitortzen du ez 

zuela gehiegi hitz egiten. " Orain, Maria Ameur Janad 

ordea, lagunekin euskaraz, gazte- marokoarra da eta 

leraz eta portugesez hitz egiten orain dela u rte eta 

d ut " .  Adiskideekin euskarazko erdi etorri zen Azpei-

hitz asko ikasi ditu eta, horren or- tira. Hona iritsi aurre-

dainetan, lag u n ei ere portuge- tik ez zuen euskararen berririk. 

sezko zenbait hitz irakatsi dizkie. " Marokon, oro har, jendeak ez 

Pereirak marrazki eta ipu in daki euskara izeneko hizkuntza 

bidez ikasi zuen euskaraz hitz egi- hitz egiten denik hemen". 

ten. " Euskal izenak ikastea asko Eu skaraz entz u ndako lehen 

kostatu zitzaidan ; ahoskatzeko hitza 'aio' izan zela gogoan du ,  

0 OREAREN ESPARRUAN EZ DUGU M UGAR I K" 

URBISTONDO 
�IARGOAK 

20730 AZPE ITIA - U rrut. : 943 8 1  5 7  8 1  

-- CONSHUCCIONES -

TZ I BAR 
ERA I K U N T ZAK  -

etorkinak[euska ra-u] 

Aitortu duenez, "guretzako zailtasunik handie

na etorkin horiek akademikoki eta euskal 

hiztun bezala garatzea da. Izan ere, hizkun

tza beharrezkoa dute akademikoki aurrera

tzeko". 

Zenbait kasutan, oztopoa hizkuntza bera 

izateaz gain, aldaketa sozialek eta kulturalek 

ere garrantzia daukate. Horrelako kasuetan, 

esku bat botatzen saiatzen da Maider 

Lopetegi. "Teorian, hizkuntza aldetik babestea 

da nire eginbeharra, baina integrazio aldetik 

ere jarraipen bat egiten saiatzen naiz". Horre

la, norbaiti arropak falta bazaizkio, jantziak 
eman edo udaletxera bideratzen saiatzen dira. 

Lagunarte edota integrazio arazoak dituzten 
kasu horietan ere, ikaslea Zapo Txokora, kirol 

elkarteetara edo beste taldeetara bidera

tzen dituzte. 

eta gaur egun lehendabizi en- herrian euskara jakitea "beharrez-
tz undako hitz harekin agurtzen koa" dela uste du. " Euskara ikas-
duela dio. tea oso garrantz itsua da niretzat 

Maria Ameur eskolan hasi zen une honetan; beste hizkuntzen 
euskara ikasten, anaiarekin bate- aurrean, euskarak lehentasuna 
ra. "Gero, lagunekin hasi nintzen du niretzat". 

euskaraz hitz egiten eta haiekin Euskara ikasteko orduan, ingu-

dudan harremanari esker, azpei- ruan tokatu zaion jendeari esker 

tiarrez hitz asko ikasi ditut". Klase- asko ikasi d u ela aitortzen d u .  

ak jarraitzeko ez d u  oztopo handi- "Jende jatorra daukat inguruan 

rik izan, zerbait ulertzen ez zuene- eta, zerbait gaizki esaten dudane-

an irakasleek emandako azalpe- an, esan egiten didate eta horrela 

nekin argitzen zituelako za ian- ikasi egiten dut". 

tzak. Etorkizunari begira, Euskal He-

Janadek euskararekiko kon- rrian bizitzea gustatuko litzaioke. 

promiso irmoa du. "Argi dagoena Izan ere, Maria Ameur Janadek 

da, pertsona batek hizkuntza bat uste du urtebetean aurrerapauso 

ikasi nahi badu, hizkuntza hori hitz handia egin duela eta, ondorioz, 

egiten bukatuko duela". Ildo ho- itxaropentsu begiratzen dio dato-

rretan, bizitzeko aukeratu duen rrenari. ◄ 

arg i  jokatu 
zu re pub l iz itatearek in 

uzta ttia 
Azpeitiko 
erakuslehio handiena 
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[u-euskara] h izkuntza esku bideak 

__ Euskararen gorabeherak 

GIZONEZKOAK 

GORA. Ateak zabalik 
Loiolako kantinan dauden komu netan dagoeneko zabaldu diote atea euskarari. 

Izan ere, lehen gazteleraz zeuzkaten, euskara komu neko zulora botata. 

BEHERA. Euskara negozioetatik kanpo 
Negozioak eta euskararen erabilera ez datoz bat iragarkiaren egilearentzat. 

Bistan denez, euskarak ez du negozio handirik egingo harekin. 

SE ALQUILA� 

_ __ uskararen eskubideen urraketak salatzeko / bideratzeko 

Behatokia 902 1 9  43 32 Elebide 0 1 2 

www.euska rarentelefonoa .com www.euskad i .net/ e lebide 

' ' Zu re seme 
edo a l a ba r i 
euska razko 
izena ja rtzea 
u katzen 
bad izute , sa la " ezazu 

Euska l  Herrian Euskarazen 

'B ideak' esku l i bu rutik hartua; 

Uzta rr ian dago edonoren esku ra 

Albistea ► 

'Gau r8' -n 
Azpeit i ko 
presentzia 
Gara-k euskarazko " i n formazio 

eta komu nikazio proiektu berria" 

aurkeztu zuen martxoaren hasie

ran paperea n eta I n ter n eten : 

pre n ts a n  GaurB gehigarr ia 

-larunbatero ateratzen du- eta 

gaurB. info webgu nea. 

Bost lagu neko lantaldea dau

kate Gaur8- n eta horien arte
an  azpe i t i ar bat dago : Joxean 

Agirre. Imanol Amiano azkoitiarra 

ere bertan  da -Azpeit ian bizi 

da-. 

Webean Herriak atalean, uzta

rria. c om-e ko albisteen txokoa 

sortu dute. ◄ 

Bota lasai ► 

Ze i nek joan  beha r 
du? 

Azpe i t ian  X kalean fr u t a  

de n da bat ireki d u te e ta  

errotulazioa gazteleraz dau

ka te ia den -de n a. Zei n ek 

joan behar du hango jabearenga

n a erro t u lazi o a  e u skaraz jar 

dezan gonbidatzera: Udal Euska

ra Patro n at u ak ala Uzt arr ia

K o n tse i l u ak? E ta  biak j oaten  

badira? 

► l iiak i  Odriozo la 



- ---- t---_l_ 

gaur  eguneko d ise i nuak  

egur  tri nkoan 
- -

G utxien  merezi d udanean  ma ite nazazu . . .  

. . . behartsuen au rki tu ko ba i na iz 

(tx i nata r esa ld ia )  

www. lasao . com 
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