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Abenduak 20 - Txc1pelen Omenezko Jaialdia 
Betharrametan 22:30ean 

Abendualt 2f - E U 
1 0:00etan - Txistularien diana / Eltziegoko Gaiteroak 
10:30ean - Eskuzko. pilota partida finalak. Frontoi Txikian 
11 :30ean - ltsasiko Ttuntturroen eta Musika Eskolako 

soinujoleen kalejira 
12:00etan - XXV. Artzerki _Topaketako sari banaketa 

-_Azpeitikct Udazkeneko Azoka Berezia 
Baserriko produktuak - Barazki, fruta eta loreak-·, 

. Erakusketa �z<>ka plazan goizean 
·12:30ean - Aizkolariak/ eta harrijasotzaileak 

- ·Bertsolariak-·•. 
16:30ean - Erraldoiak/ buruhandiak eta dultzaineroak 
17:00etan - Musika ernanaldiak 

- Profesi,on�lert: art�ko: pilota. partidak. lzarraitzen 

FESTAK! 
'1 

IKO UDAL 

a_tzo de · .. 



__ ,iokomiran ► Joxin lturriotz 

H
amahiru urte bete omen ditu Tren Muse
oak. Ez deritzot zoriontzekoa denik. 

Bitan baino ez naiz izan bertan, eta bietan 
ez neure gogoz, kanpotar lagunei laguntzea
rren baizik. Eta mundu hori oso gustuko duda
la esango nuke. Santanderrera eta Leonera 
trenez egin ditut joan-etorriak, hiri horiek eza
gutzeko baino gehiago trenez egitearren 
bidaiak. Pozik, gainera, eta errepikatzekotan. 

ordez kendu egin zuten, Jendearen iritzia bost 
garaiko agintariei. Kendu, eta kito! 

Gero, trena maite zutela adierazteko-edo, 
museoa egitea erabaki zuten. Trenaren aurka 
ez, garapenaren alde baleude bezala! Biak 
kontrajarriak balira bezala! Trena antzinako 
zerbait bihurtuz; museo bihurtuz, alegia. Tre
nak ezin ekar baitzezakeen garapenik. 

Hemen Urolako trena genuen. Zaharkitua, 
berrikuntza handia behar zuena. Baina berritu 

Horrela sinestarazi nahi izan ziguten. Eta 
museoa Urolako trena kentzearen justifikazio 
lazgarri moduan sentitu genuen askok. 

uzfattia► 

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. 

uztarria@topagunea.com 

Posta kutxa. 227, Azpeitia 

Lege gordailua. SS-860/2000 

Zenbakia. 90.a (2007ko abendua) 

Urtea. lX.a (1999ko azaroan sortua) 

Maiztasuna. Hilabetekaria 

Web orria. www.uztarria.com 

· · =-�S:GI Diseinua. . ..... ., . 

Publizitatea. 

► 699 64 66 01 

► uztarria@uztarria.com 

Bazkidetza-Harpidetza. 15 03 58 

Tirada. 2.500 ale 

Inprimategia. Leitzaran Grafikak 

Azaleko argazkia. Enekoitz Esnaola 

Oharra. Uztarriak ez du bere gain 

hartzen aldizkarian adierazitako esanen 

eta iritzien erantzukizunik 

[u-iritzia] 

08 Inkesta. Herritarrek 
Santo Tomas egunean 
baserritarrez janzteko 
ohiturari eusten al 
diote? 

10 Iritzia. San Silbestre 
lasterketako antolatzaileek 
abenduaren 31 n izaten 
den probari errepaso 
egin diote. 

[u-mamia] 

12 Futbola. Herriko 
futbolari askorekin ari da 
denboraldi honetan 
Lagun Onak-eko mutilen 
lehen taldea. 

14 Klik. Juan Aizpuruak 
gabonetako jaiotzarekin 
zaletasun handia du. 

24 Bertsoak. Urolako 
bertso zaharren bilduma 
argitaratuko dute berriro. 

UZTARRIA AZPEITIKO HERRI 

ALDIZKARIAREN LAGUNTZAILEAK ► 

(erakunde publikoak) AZPEITIKO UDALA 

gaiak [sarrerakoa-ul 

Orain museoaren zuzendariak trena ken
tzea disparatea izan zela adierazi du. Eta 
askok esango didate museoa zabaltzea gero
ko erabakia izan zela, eta ez zuela izan trena 
kentzearekin zerikusirik. 

Eta ez diot horrela izan zenik, baina bai nik 
horrela sentitu nuela. Urolako trena kentzea 
eta museoa zabaltzea lotu-loturik daude. 
Azken batean, Urolako trena kendu zutelako 
dago museoa. Eta horrek mina, min handia, 
sortzen dit. 

[u-jakitekoJ 

26 Txirrindularitza. 
Urola Ikastola Txirrindulari 
Elkarteak zilarrezko ezteiak 
bete ditu. Liburua eta 
DVDa atera dituzte. 

[u-euskara] 

36 Aranburu. Maria 
Jesus Aranburu 
Gipuzkoako Euskara eta 
Kultura diputatu izendatu 
dute. Egiteko berriaz aritu 
gara harekin solasean. 

AIRE.AIRE 11! 
f:USKMIAW � .. 
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-iritzia J 

Enbido► 

Koldo Alda lur 

HILEKO ESALDIA► 

► ► ► ► 

Horoskopo ia 

L
orea hasi berria da gurean lanean. Ohikoa 

denez, bekadun berriarekin egin genuen 

lehen solasalditxoan ordura arte zertan 

aritu zen jakin nahi izan genuen. Eibartarra 

dela, EHUko Komunikazio Zientzietako fakultate

an laugarren urtean dagoela, inoiz ez zuela pentsa

tu ere egin kiroletan lan egingo zuenik ... Eta bat

batean, denok harrituta utzi gintuena kontatu zuen. 

-Hona etorri baino lehen, Debagoieneko aldiz

kari batean aritu naiz praktikak egiten. Horosko

poa egiteko esan zidaten, eta horretan eman ditut 

azken hilabeteak. 

"Horoskopoa egiten?", galde egin genion, gai 

horrek bere denbora behar izango duela ohartze

ko astia hartzen genuen bitartean. 

-Bai, badakizue, zodiakoko atalak hartu eta hile

an behin bakoitzari buruz zerbait idatzi behar. 

► HARRIGARRIA. Bere historia haluzinagarria 

iruditu zitzaidan. Aries, denbora hartu beharko 

duzu erabaki zail bat hartzeko. Taurus, urruti ez 

duzun norbait oso momentu txarra pasatzen ari da 

eta zure laguntza behar du. Gemini, ernegatuta ibi

liko zara burokraziaren esanetara. Cancer, bihotz 

kontuetan ondo ibiliko zara, lagunen lorategia mai

tasunez ureztatzen baduzu. Leo, izaera gogorra 

duzu eta horrek abantailak eta desabantailak eka

rriko dizkizu. Notejode, horrela asma daiteke! 

Loreak, jakina, ideiarik ez dauka planetak lerro

katurik dauden edo ez, goranzko astroak zer diren, 

edo batzuk lurrekoak eta beste batzuk uretakoak 

garela. Horoskopoa egiteko esan zioten, eta beka

dun lanetan ari denak ez dio inoiz esan behar 

editore-arduradunari idearik ez duela. Bere ardura 

bakarra kontraesan nabarmenegietan ez sartzea 

omen zen, hilabetera orrialdea betetzea, batzuk 

kezkatzea eta beste batzuei munduko hoberenak 

direla esatea. 

Loreak kontatu zuen errukia eta grazia sortzen 

Eros ezazu, Estatuak eskertuko dizu 

04[�] 

► ► ► ► ► ► 

zitzaizkiola barren-barrenean irakurleak bere ho

roskopoari begira ikusten zituenean. Posible al da 

hain sinpleak izatea? Halako edo honako egune

tan jaiotzeak garrantzia duela sinesteak ez ote du 

azpian beste esanahi bat, behar bat? Multzoka 

aurredeterminatuta gaudela pentsatzen duenik ba 

ote da? Jendeak sinesten al ditu benetan horrela

ko txorradak? 

Harrezkero etorkizunari buruzko zalantzaren bat 

dugun bakoitzean, Lorearengana jotzen dugu. 

Igarle rola gustura hartu du eta horrekin jolasean 

aritzen gara. 

-Aurten gabonetako loteria 067an bukatuko 

da-, esan zidan, neuk galdetu gabe. 

Eta pentsatzen al duzue zer izango litzatekeen 

Lorea igarleak hori esan eta gero, zenbaki horietan 

amaitzen den loteria parean suertatu eta nik, egos

kor, erosi ez ... eta gero tokatuko balitz?! 

Nik garaiz abisatu dizuet. Aurreko bi zenbakiak 

ez dakizkit -hurrengo urterako gehiago saiatuko 

naiz-, baina 067an bukatuko dela seguru nago. 

Eta neurri batean behintzat zure bizitza alda de

zakeen artikulu hau bukatzeko, neuk ere, Lorearen 

teknikak erabiliz, horoskopoko atal bat egiteko tre

bezia badudala erakutsi nahi dut. Piscis jarriko dut 

izenburuan baina, komeni bazaizu, zuk zeurea jarri. 

Berdin balio du. 

► IRAGARPENA. Piscis (otsailak 23-martxoak 

20). Aukerak oso gutxitan gertatzen dira bizitzan, 

eta hau da zurea. Dirua ate joka duzu, eta zuk ez 

duzu etxeko txirrina entzun nahi. Utzi behingoz za

lantzak eta dituzunak eta ez dituzunak joka itzazu 

loterian. Lana, porsako hartzera. Etorkizun oparoa 

izango duzu 067 bukaerari esker. Edo damutuko 

zaizu. Disdiranean galdetu eta, ez badute, beste 

nonbaiten saiatu, topatu arte. 

Gaur Gara egunkariarekin batera Zazpika jaso 

dut, igandeetako gehigarri abertzalea, aurrera

koia, askok gustuko duena. 63. orrialdean horos

kopoa dago. Etorkizuna kilkerraren potroak baino 

beltzagoa da. 

Badakizue zer esaten dizuedan: erabat gaixorik 

gaude. 
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[U-i ritzia]artiku I ua 

Libre► 
Ikertzaile suediarraren lekzioa 

Miren Larrea 

HILEKO ESAERA► 

A
ipatu izan dugun moduan, bada ekono
mia eta enpresaren inguruan beste 
guztien gaindik indartzen ari den kon
tzeptu bat: berrikuntza. 

Jadanik ez da nahikoa beti egin duguna ondo 
egitea. Gauza berriak, desberdinak egitea eska
tzen digute. Adituen hitzetan, horretarako dugun 
aktiborik garrantzitsuena jakintza da, prozesurik 
garrantzitsuena, ikasketa eta estrategia egokia, 
elkarlana. 

► JAKINTZA. Nola gabiltza azpeitiarrok etorkizu
neko giltzarri omen den aktibo horrekiko, jakintza
rekiko? Kuadrilan, soziedadean, kalean eta, nola 
ez, lanean entzuten dugunaren arabera, zerbait 
badakigu altzarigintzaz eta altzairugintzaz; elektra
tresna nahiz labe handiez eta galdara txikiez; maki
nariaz, ekipo hidraulikoez, erremintez eta orrialde 
hau bete arterainoko beste hainbat gauzez. Nahi
koa ote da berritzaile izateko? 

Auskalo! Eskura ditugun datuak, batez ere, for
mazio arautuari dagozkio, baina hori ez da gure 
jakintza-puzzlearen piezetako bat besterik. Dena 
dela, has gaitezen bertatik. Hori bai, pixka bat pen
tsarazteko, galdera moduan azalduko dizkizuet 
datuak. Hiru erantzun posibleetatik, bakarra da 
zuzena (egunkarietan bezala, erantzunak orrialde
aren azpialdean dauzkazue). 

1. Goi-mailako ikasketak dituen 1 6 urtez gorako 
biztanleria Donostian %25 da, Zarautzen %18 eta 
Arrasaten %15. Zenbatekoa da Azpeitian? 

a) Zarautzen parekoa, % 1 8. 
b) Arrasateren gainekoa, % 1 6. 
c) Hiruren azpikoa, %12. 

2. Lehen hezkuntzako ikasketak dituen 1 6 urtez 
gorako biztanleria Arrasaten %25ekoa da, Donos
tian %20koa eta Zarautzen % 19koa. Eta Azpei
tian? 

a) Zarautzen azpikoa, % 1 8. 
b) Hiruren gainekoa, %32. 
c) Arrasateren parekoa, %25. 

Ikasteko dugun aukera, erabakiak hartzeko dugunaren neurrikoa da 

06[.--...r1] 

3. Alfabetatu gabe dagoen edo ikasketarik ga
beko 1 6 urtez gorako biztanleria Arrasaten %8 da, 
Donostian %6 eta Zarautzen %5. Eta Azpeitian? 

a) Guztien azpikoa, %4. 
b) Donostiaren parekoa, %6. 
c) Arrasateren gainekoa, %9. 

► KINIELA.Zer moduz kiniela? Ikasketarik gabe
ko edo alfabetatu gabeko biztanleriaren pisua Az
peitian inguruko eskualde gehienetan baino txikia
goa da, baina lehen hezkuntza dutenen kopurua, 
altuagoa. Bestalde, goi-mailako ikasketak dituzte
nak ere gutxiago dira gurean. Baina araututako 
ikasketa prozesu hauek ote dira garrantzitsuenak? 

Duela egun batzuk Donostian izan genuen B.A. 
Lundvall, 70 urteko ikertzaile suediarra, berrikun
tza sistemetan aditua. Haren aurrean gu, gure blok 
eta boligrafoak eskuan, berritzaile izateko zer egin 
behar dugun entzun orduko dena apuntatzeko 
prest. Gure aurreikuspenetan zientzia eta teknolo
gia kontuak, patenteak, berrikuntza politikak, 
l+G+b ... Ba al dakizue zer esan zigun? Begiratze
ko inguruan dugun jendeari: nondik gatozen, nola 
mugitu garen toki batetik bestera eta bidean zer 
ikasi dugun. Azpeitiar bakoitzak geure bidea egite
an ikasi dugun guztia neurtu beharko genuke, 
beraz, eta ez eskolan ikasi genuena soilik. 

Lundvallen hitzetan, berrikuntza gaitasuna lana
ri buruzko erabakiak hartzeko askatasunari dago 
lotuta. Gure lanaren helburua eta hori lortzeko 
modua erabakitzeko askatasuna dugunean, asko 
ikasi eta berritzen omen dugu. Gutxiago helburua 
zein den beste norbaitek esaten digunean, nahiz 
eta nola lortu geuk erabaki. Eta akabo gure ikaske
ta eta berrikuntza, gure lanari buruzko bi erabaki 
horiek beste norbaitek hartzen dituenean. 

► AZKEN GALDERA.Lehengo galdeketari lau
garren galdera gehitzea proposatzen dizuet: 

4. Eskandinaviarrek lanean bai helburua eta bai 
lortzeko moduari buruz erabakitzen omen dute. 
Ingelesei eta irlandarrei helburua definituta omen 
datorkie, baina nola lortu erabaki dezakete. Espai
nian eta Italian, adibidez, ez bata eta ez bestea. Eta 
Azpeitian? 

Erantzunak. 1.c, 2.b, 3.a, 4.? 
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[U-iritzia] enbat buru, hainbat aburu 

Moxpit & Txilbor ► Xanti Rodriguez 

ALJk(ERA� TXO. 

Hau► 

Higinio Oiartzabal 

08[h.--i] 

Ixo M01EL!!, LAfJEA BIDIEfJ 
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E:txebeltz-lzarra 

J
akin badakit idatziko dudana alfer-alferrikakoa izango dela, dena 
egina edo egitear dagoela baina, hala eta guztiz ere, esan beharra 

daukat (nire isiltasuna konplizitate bihur ez dadin). 
Ziztu bizian eraikitzen hasiak diren Etxebeltz-lzarrako etxebizitzek 

-208 babes ofizialekoak eta 112 askeak-, ia Loiola atariraino beteko 
dute etxez hiribide ondoko alde oso bat. Gipuzkoa barnealdean dugun 
ingururik eder eta berezkoenak duen xarma galduko du. 

Ez al zegoen hori dena beste era batera egiterik? Bi aldera hainbat 
orube edo terreno egonda (horren faltarik ez da, behintzat), ez al zen 
posible errepidearen bi alboetako lehen lerroak errespetatu ahal iza
tea, eta orain arteko ingurumena errespetatzea? 

Egun hauetan Ordizian protestan dihardute Oiangu naturgunean 
egin nahi duten aisialdi egitasmoaren aurka (golf zelaia barne). Obra 
inguruan herri kontsulta eskatu dute. 

Oraintsu jakin dugu Zumarragako Antiguako Baseliza inguruan erai
kuntza bat jasotzeko egitasmoa dagoela (hainbat zerbitzu emateko hel
buruarekin: jatetxea, taberna, ostatua, erakustokia eta abar). Herritar 
batzuk berehala hasi dira izenak jasotzen, Udalari iritzia eman eta parte
hartzea eskatuz, egitasmo hori proportzionala eta herritarrek onartua 
izan dadin. Eta hori, eraikin bakar bat dela. 

Hemen 320 etxebizitza eraikiko dituzte babestu eta zaindu beharre
ko gunean, eta isiltasuna da nagusi herrian. Erabiltzen ditudan hedabi
deetan behintzat, ez dut irakurri edo entzun inoren kexurik, ez eta Loio
la zaleenik ere. Beraz, denak kontentu. 

Barkatu, baina ni ez! Alferrik bada ere, nire desadostasuna plazaratu 
nahi dut. 

Galdetuz►-� 

Santo Tomas 

egunean 

baserritarrez 

janzten al zara? 

MIKEL SUBINAS ► 
azpeitiarra 

"Egunez baserritar 

jantzi tradizionala 

janzten dut, baina 

dantza suelto 

txapelketarako 

aldatu egiten naiz: txaleko 

granatea, harizko alkondara .. :'. 

AINHOA MAIZ ► 
azpeitiarra 

"Blusa granatea, 

arraiadun gona eta 

_ harizko mantel 

txuria janzten ditut. 

Painelurik ez dut 

erabiltzen buruan, baina amona 

moinua egiten dut sarearekin". 

XANTI AGIRREZABALA ► 
azpeitiarra 

"Txikia nintzenetik 
janzten naiz 
baserritarrez. 
Guztira hiru jantzi 
ditut: bi 

txapelketakoak eta bat 
paseokoa. Oso janzkera 
desberdinak dira euren artean". 

MIREN IBARZABAL ► 
azpeitiarra 

"Santotomasetan 
janztea asko 
gustatzen zait. 
Baserritar jantzi 
ugari dut etxean, 

gehienak zuri-beltzak. Pololoak 
eta azpiko gona dira baserritar 
jantzitik gehien gustatzen 
zaizkidan osagaiak". 



.____,Apunteak ► 

GORA. 
1 

Modan jartzen ari da San 
Silbestreko lasterketa, gero eta 
jende gehiagok irteten du, giroa 
mundiala egoten da, baina ez da 
ahaztu behar egun berean -urte 
zahar egunez- eta goizez Lagun 
Onak Mendi Bazkunak Aizkorrira 
irteera antolatzen duela; tradizio 
handiko ekimena da. 

BEHERA. 

Mikel Azkune eta Eneko 
Etxeberria azpeitiarrak ez dituzte 
�paituko Egunkaria-ka auzi 
ekonomikoan (2003ko urrian 
izan zen operazioa), baina bai 
zortzi lagun. 2003ko otsaileko 
itxierako auziak ere zabalik 
segitzen du. Mugitu beharra 
egongo da berriro, epaiketak 
laster izango dira-eta. 

Eneko Etxeberria eta Mikel Azkune, 

2004ko urriaren 24an, Azpeitian, 

harrera egin zietenean. UZTARRIA 

GALDERA. 

Urte batzuk dituzten etxeen 
fatxadak pintatzen ari direla-eta, 
ez al da ari herria kolore biziagoa 
hartzen? 

Ba al dakizu ... ► 
... Udalak aurten kalean 

gabonetako argiak 
%33 gutxiago jarri 
dituela, energiaren 

kontsumoa eta 
dirua aurrezteko 

asmoz? 

zenbat buru, hainbat aburu[iritzia-u] 

....._ ___ er dio? ► Jose Antonio Zulaika (XEYE Atletismo Taldeko kidea) 

Saa Silbestre, laguaarteko proba 

S
an Silbestre Eguneko lasterketa antolatzen 
dugun zazpigarren urtea da aurtengoa. Ordura 

arte, Urola bailarako lasterkariok inguruko herrietako 
lasterketetan parte hartzen genuen abenduaren 
31 n. Azkenean, Azpeitian antzeko ekimena antola
tzea pentsatu genuen. 

diru saria, baina aurten lehenengo hamar mutilak eta 
lehenengo hamar neskak sarituko ditugu. Sari 
gehiago ere banatuko ditugu, zozketa bidez. Guzti
ra, parte-hartzaileen %25 saria eskuratuta itzuliko 
dira etxera. 

Urteko azken eguneko lasterketa urtetik urtera he
rritarren artean errotzen joan den ekimena bilakatu 
da. Lehen urtean 550 bat parte-hartzaile atera ziren 
korrika; joan den urtean, berriz, 800 bat lagunek 
hartu zuten parte. Izan ere, lasterkarako afizioa oso 
handia da inguruotan. Loiolako hiribidean korrika 
zenbat jende ibiltzen den ikusi besterik ez dago. 
Behobia-Donostian bertan, esaterako, inguruko he
rrietako ia 600 lagunek hartu dute parte aurten. 

Nesken partaidetzak urtetik urtera gora egin duela 
azpimarragarria da. 2006an parte-hartzaileen %24 
neskak izan ziren. Aurrera begira gure erronka las
terkarien %30 neskak izatea da. 

2007ko lasterketa oraindik eta herrikoiagoa izan
go da. Orain arte, lehenengo bostei ematen genien 

Oro har, Azpeitia oso leku egokia da horrelako 
proba bat antolatzeko. Gainera, herrigunetik pasa
tzen den zatietan jendeak asko animatzen du. Erdi 
kalean, adibidez, egundoko giro ona egoten da. Nire 
ustez, urtea agurtzeko modu polita da lagunarteko 
lasterketa batean parte hartzea. Izan ere, egun ho
rretan lehiakortasunaren gainetik egoten da lagu
narteko giro ona. 

Ehun urte gure artean ... 

O
lazko Ermita inguruan dagoen Etxe txiki-ra 1 905. urteko ekaina
ren 1 2an iritsi ziren. Hori izan zuten lehen bizilekua, gure artean. 

1 909. urtean zabaldu zuten gaur egun ezaguna dugun etxe nagusia, 
garai batean institutuko heziketa leku edo nobiziatua izan zena. Dolores 
Sopena institutuaren sortzaileak -Almeriako lurretan jaiotako emaku
mea da-, San Inazioren espiritualitatea eta gogo-jardunak biziki esti
matzen zituelako bihurtu zuen Loiola ingurua institutuaren oinarri. Elkar
teko kide izango zenak, San Inazioren jaiotetxeko itzalpean hezi nahi 
zuen, haren espiritualitatea barnera zezaten. 

Gaur egun, 30 bat lagun bizi dira Olatz inguruko etxean. Emakumez
koak dira guztiak. Euskal herritarrak horietako batzuk, espainiarrak 
gehienak. Adinean aurrera doazenak ia denak. Horietako asko eta 
asko, bizitza han eta hemen eskaini ondoren, gure ingurura etorritakoak 
dira. Elkar laguntzen eta babesten dute, eta institutuko ateak beti dituz
te zabalik lagunentzat. 

Olazko Ermitaren zerbitzuan, eskola ematen, etxeko lanetarako ema
kumeak prestatzen, ezkonduen taldeak animatzen ... ezagutu izan ditu
gu urteetan. Haien bizitzak -gaur egun isilagoa eta ezkutuagoa bada 
ere- eta ahaleginak helburu, asmo eta ardatz nagusi bat izan dute: bizi
tza langilegoaren zerbitzura eskaintzea, langilegoaren bizkortze eta 
ebanjelizazioa sustatuta. Halaxe diote duela ehun urte onartu zuten ln
situtuko Lege Nagusian ere: "Institutuak bizkortze eta ebanjelizazio zer
bitzu bat eskainiko dio langilego behartsuari, Jainkoarengandik eta Eli
zarengandik urrutiratuta daudenen artean bereziki. Gizon eta emaku
meen arteko harremanak anaikorragoak izan daitezen lan egingo du, el
karren artean urrutiratzen gaituzten liskarbideak gainditzen lagunduta". 

◄ Eta beste,....___ ...... 

Kepa Susperregi 
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Kepa U rbieta 

I gor Aranbarri 

Isilik ego□ iza□ ba□i□tz 

1 gor, maitea ! " Hori hitz egitea- ha lako gai i lunez aritu izanaz. 
gatik gertatzen zaik". Asko- Horretaz nauk damu, baina han 

tan esan ohi diagu tankera ho- esandakoez, ez. E lizatik buel-
rretako esaldiren bat, zerbaitez tan hitz haiek indar handiagoa 
jardun eta gertatzen denean. hartu ditek. 
Esaldi  hori  bete egin duk,  Igor, hamaika aldiz jo nian eli-
oraingoan. Aurreko gutunean zako lurra. Esan nahi diat nire 
esan nian elizara hiletetara (eta gogoeten espaziotik ko lpera 
ez ' hi leta ospakizunetara ' )  jaisten nindua la errealitatera. 
baino ez naizela joaten, eta zer Hi l dakoaren izena a ipatzen 
pentsatzen dudan errito horiez. zian aldiro. Gaizto jarrita, zera 
Ba, gaia ateratzea nahikoa eli- pentsa litekek : " Hauxe duk por-
zara joan behar izateko. kulo hartzera joateko esateko 

Umeak irakaslearen aurrean modu kuriosoa:' 
bezala egon ninduan. Alegia, fi- Sot i lagoa izango nauk ; a le-
sikoki han baina burua ... Apaiza gia, atzamarra pixkanaka-pix-
jardunean ari zen bitartean ,  kanaka min egiten duen lekuan 
besteak beste, idatzi genuena- sartzea bezala zuan, dela biho-
ri bueltaka aritu ninduan. Kontu tzean, de la begian, dela ipur-
batekin damutu nauk : h i lean tzuloan. Gerora jakin nian apai-
behin idatz iko gutun bat eta zak ez zue la hi ldakoa ezagu-

San ala ez san 

Aupa ,  g i zon ! Uste diat 
geh iagotan egon behar 

dugula ... Eliza kontuekin jarrai
tzen al duk? Eta, gainera, sar
tze kontuak, atzeko zu loa eta 
Ama Bir j i na zutabe berean 
sartu dituk . . .  A i ,  ai ,  ai ! Hik ere 
oporrak behar dituk. Niri prime
ran etorri zaizkidak. 

Zorteko haiz, gabonak gai
nean ditiagu eta ... Ikusten ! Az
kenean, kr istauek ere egin 
ditek gauza onik ! ' San' festa 
eta opor guztiak : astesantuak, 
sansebastianak, sanm igue
lak ... Gora santu guztiak ! 

Baina gabonek baditek gus
tuko ez dudan kontu bat : opa
riak. Jasotzea ederra bada ere, 
Olentzerok ez dik bere lanik 
egiten aurrena dendetatik pa-

satzen ez bahaiz, eta aspaldi 
pasatu genian hiru erregeek 
gau batean etxe guztiak opariz 
josita uzten zituzteneko uste 
hura. Nolatan sinesten genuen 
ha lakorik? Azpeitira bakarrik 
etorrita ere, eta hiru izanda ere, 
bizardun horiek ez zitean azkar 
ibi ltzeko plantarik. Ederra ume
tako i lusioa . . .  

Ora in, ingurukoenekin ez  
gaizki geratzeko ,  opari bat 
erostera behartuta hago, eta a 
zer erosketa sorta erge la egi
ten duguna egun hauetan. De
taile bat egin beharra zagok 
gutxienez, baina txikiegia bada 
'kutre' zuhur bat baino ez haiz 
eta, handikerietan erortzen ba
haiz, diru gabe gelditzeaz apar
te, ziurrenik ez duk asmatuko 

art ikulua [iritzia-U] 

tzen, nahiz eta e l izan kontrako 
itxura eman. 

Eta bukatzeko. Agur, Ama  

Birjinari kantua. Bikaina, baina 
bai desegokia ere. Atzamarra 
ez, beso guztia kolpera sartzen 
duk orduan. Jakinekoa duk kan-
tuan 'agur' esaten ari garenean 
inor gutxi gogoratzen dela Ama 
B irjinaz , hi letetan behintzat. 
Damu nauk gutun hura idatzi 
izanaz, bai. Eta damutuko nauk 
honetaz ere. Nire onetik atera-
tzen naitek, ordea. Apaizak 
esango lukeen moduan, Jain-
koak nahi izan du horrela gerta-
tzea. 

Hir i ,  berriz, agurr ik ez, ongi-
etorri baizik. Zerbait alaiagoa 
konta iezadak, kanpoan egon 
haizela jakin diat-eta. 

eta detai le txikia bat nah ikoa 
zela entzun beharko duk gaine
ra. 

Hanka behin eta berr i ro  
sartu ostean, soluzio bi la hasi 
ninduan. Nire erromantizismo 
dena alde batera utzi eta ohar
tu nauk bide onena eta erraze
na oparia jaso behar duenari 
zer behar duen galdetzea dela, 
eta harekin erregaloa erostera 
joaten bahaiz, hobeto. 

Azkenean, bazakiat kontsu
mismo hutsa dela, erromanti
koki esango nikek egunero 
errega la daitekeela zerba it ... 
Baina marka duk gero ! :  egun 
hauek iritsi arte inori ez zaiok 
burutik pasatzen deta i letxorik 
egiterik. Beraz, oraingo hone
tan zorionak ' Ni,fo Jesus ' - i .  
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be rta ko j oka l a r i a k 

ZE LAIAN 
Hemezortz i azpe i t ia r  joka la r i rek i n has i  du  

denbora l d ia Lagun Onak futbo l ta ldeak;  

azkeneko u rteetan ba i no herr ita r  geh iago dago 
► Testuak eta argazkiak: Arantxa Alda lur  

L
agun O nak taldea 1 944. 
urtean sortu zuten ofizialki, 
aurrez izen berarekin hain 

bat taldek jokatu bazute n ere. 
Geroztik une garratz eta pozga
rriak pasatu dituzte elkarrekin.  
Azke n eko urteei begiratuz ,  
2002a n ,  esaterako, Espainiako 
Hirugarren Mailara igotzea lortu 
zuten ,  urtebetean mailaz jaitsita 
ego n ondoren.  Maila horreta n 
dihardu, eta denboraldi honetan 
azpeitiar jokalari askorekin ari da. 
Aitor Zulaika entrenatzaileak eta 
Juan Ramon Olalde Kinttela ardu
radun teknikoak uste dute "kalita
teko taldea" osatu dutela. 

Denboraldi honetan taldeko 
23 jokalarietatik 1 8 azpeitiarrak 
dira. 20 eta 23 urte artean dituzte 
batez beste. Herritarrez gai n ,  
Urola bailarako eta Donostia al
deko lagu n ek osatze n dute. 
"Gure f i losofia jarraituta , beti 
saiatzen gara denboraldi hasie
ra n ahal de n herriko joka lar i  
gehien izaten taldean ,  baina zaila 
da lehiakortasuna mantentzea", 
dio Olaldek. Dena dela, ez da egi
teko erraza hori arduradun tekni
koaren ustez. "Beti geratzen dira 
hutsuneak taldean eta postu ho
riek betetzeko kanpoko jokalarien 

bila joan behar izaten dugu". Ildo 
horreta n ,  "gakoa , oreka topa 
tzea" dela iritzi dio Olaldek. "Alde 
batetik, herriko jokalari asko iza
ten saiatu behar dugu eta, beste
tik ,  taldeak, lehiakorra iza nda, 
mailari eutsi behar dio". 

Oraingoz, Zulaika azpeitiar en
trenatzailea pozik dago denboral 
diarekin. "Talde indartsua dauka
gu eta sasoi ona egin dezakegula 
ikusi dugu". Horren harira, Olal
dek uste du entrenatzailea azpei
tiarra izatea garrantzitsua dela. 
"Asko eskertu behar dugu herrian 
bertako entrenatzaile bat izatea 
taldean". 

► AU R R E RA B EG I RA. Zulaika 
gustura dago Azpeitiko futbol ha
rrobiarekin. " Herrian harrobi ona 
dago. Hemengo jokalari asko dei 
tzen dituzte Realetik, talde des
berdinetarako". Ildo horretan ,  he
rrian izandako kasu desberdinak 
gogoa n ditu e n trenatzaileak. 
"Orain dela gutxi gure hiru jokala
ri deitu ditu euskal selekzio ama
teurrak eta , horrez gai n ,  denok 
gogoan ditugu Lehen Mailara iri
tsitako hainbat jokalari. Hala, alde 
batetik, jokalariek motibazioa aur
kitze n dute aurrera jarraitzeko 

eta, bestetik, horrek Lagun Onak
ek kluba bezala lana ondo egiten 
duela adierazten du". Talde izaera 
indartsua izateari ere garrantzia 
ematen diote arduradunek. " Hau 
herriko taldea da. Jokalariei kon 
promisoa eskatzen diegu, batik 
bat; hau da, talde lana egiteaz eta 
futbolari onak izateaz gain ,  per
tsona onak izatea", dio Zulaikak. 

Olaldek ondo ikusten du taldea 
H irugarren Maila n.  Dena dela , 
mailaz igotzea ez da haien egitas
moetan sartzen. " Bigarren B Mai
lan ez ge nuke aukerarik izango 
lan txukuna egiteko; ez ekonomi
kok i ,  ez azpiegitura aldetik, ezta 
kalitate aldetik ere", iritzi dio ardu
radun teknikoak. "Azpiegitura al
detik ez gaude gaizki Azpeitian ,  
baina beti egoten da zer hobetu". 
" Hamahiru talde federatu daude 
gaur egun herrian eta, hainbeste 
talde ego nda ,  sarrita n nahiko 
motz geratze n dira dauzkagun 
i nstalazioak ". Olalderen ustez , 
"hainbeste ekipo izatea beharrez
koa al den galdetu beharko genu
ke, dibertsifikazio horrek kalitate
ari eragiten diolako". 

► AFI Z I OA. Dedikazio ha ndia 
eskatzen du horrelako klub bate-

► ► ► ► 

ko partaide izateak. Olalde Kin 
ttela-k 28 urte daramatza Lagun 
Onaken eta, dioenez, esku bate
ko hatzekin konta ditzake azkene
ko 1 7 urteotan ikusi gabeko parti
dak. Zulaika, berriz, jokalaria izan 
zen aurrena eta lehen taldeko en
trenatzailea da orain dela bost ur
tetik. Astean hiru aldiz entrena
tzen dira , eta ia aste bukaerero 
izaten dituzte partidak. " Hau bizi 
egin behar da , sentitu; ez dago 
besterik", diote. " Denbora asko 
kentzen du, ordu ugari eskaintzen 
diogu futbolari, baina kendutako 
gauzak bai no  gehiago emate n 



• ALDAG E LA. 
Elkarrizketako egunean entrenamendua hastear zeuden azpeitiar jokalariak (batzuk falta 

ziren). Goian, ezkerretik eskubira, losu Aranburu, Mikel Agirre, David Tejera, liiigo Saizar, 

Lur Etxeberria, Julen Santesteban, Igor Uranga eta Hodei Tena. Behean, Aitor Zulaika taldeko 

entrenatzailea, Xabier Alberdi, Unai Etxeberria, Alex Altolagirre eta lbon Morales. 

dizk igu". Era berean, futbolak 
jende asko eta leku berriak eza
gutzeko aukera eska in i  diela 
onartzen dute. " Oso une onak 
bizi izan ditugu", esaten du Olal
dek. 

Azpeitiko afizioa hotza al da? 
Zulaikak uste du hemengo egoe
ra inguruko herrietakoen antze
koa dela. " Herriko jarraitzaileek 

jarrera hotza dute, hori nabarme
na da, baina beste herrietan ere 
ez da egoten izugarrizko mugi
mendua Hirugarren Mailako fut
bol taldeekin. Gipuzkoako herri 
gehienetan antzeko egoera da
goela esango nuke. B izkaian, 
aldiz, taldeek jarraitzaile asko di
tuzte, eta sutsu samarrak". Zulai
kak dio ezin dela ahaztu talde 

asko Azpeitia baino herri handia
gokoak direla. 

► OROITZAPENAK. Hainbeste 
urteren buruan, pasadizo ugari 
bizi izan dute. Beti ez dira onak 
izan. Zulaikak gogoan du jokala
ria zela belauna hautsi zueneko 
eguna. " Nire bizitzako egunik txa
rrena izan zen. Egia esan, goitik 

futbo la [mam ia-u l 

eskertu beha r  d ugu 

herr ia n be rta ko 

entrenatza i l e  bat 

izatea ta ldea n" 

J U A N  RAMON OLALDE ► 

ard u rad u n  tek n i koa 

i n da rtsua da u kagu 

eta denbora l d i  ona 

egi n deza kegu l a  

i kus i  d ugu" 

AITOR ZULA IKA ► 

entrenatza i l ea 

behera erori zitzaizkidan ilusio 
guztiak". 

Dena dela, oroitzapen kurioso
ak ere baditu. "Gogoratzen naiz 
behin Zorrozaren zelaira joan gi
nela partida jokatzera. Aldagele
tara sartzen ari ginela, gu beti be
zala euskaraz ari ginen hizketan, 
eta Zorrozako zuzendaritzako 
batek esan zion bestear i :  'Joan 
Manuel, Joan Manuel, i que estos 

habian ei vascuence ese ! '. Guk 
une hartan ez genekien Bizkaian 
ala Extremaduran geunden, 
baina barre egin genuen". ◄ 
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[U-mam ia ] k l i k  

■ ■ ___ a __ ______  t 
ARTISAUA 
J uan  Aizpuruak hemezortz i u rte daramatza ja iotzeko p iezak eskuz 

egiten . Gabonetako oh itu ra eguneroko af iz io b i l akatu du ;  u rte 

guzt ian zehar za i ntzen duen ja iotza muntatu du  ganbaran  

► Testuak eta argazkiak: Maider Zendoia 

..6.. GABON ETAKO OH ITU RA, U RTE GUZTI KO AFIZ IOA. 
Juan Aizpurua erreti ratu ondoren hasi zen jaiotzetako piezak egiten etxean. Biloba baten 

eskaerari erantzunez egin zuen lehena. Dagoeneko izugarrizko jaiotza muntatua du ganbaran. 



A ESTALPEA, JAIOTZAR EN AR I MA. A 'PER I  KO MOTXALA'. 

klik[mam ia-ul 

Jesusen jaiotza i rudikatzen duen estalpea, leku berezian. Jaiotzako pertsonaia esanguratsuena ere berak egina da. 

A E R R E M I NTEN TXOKOA. A I NG E N IAR I LANAK. 
Herrixkako gune guztiak Aizpuruak eskuz eginak dira. Argia eta ura jartzeak buruhausteak eman izan dizkio. 

A KONTROLG U N EA. A ORDU TXI KI ETARA ARTE. 
Botoi bidez kontrolatzen ditu herrixkako gau eta egunak. Gauez etxeratu izan da maiz, azken ukituak emanda. ◄ 

[h.n ] l7 



[u-mamia] uztarria ren tartea 

.___ __ ertsolaritzari buruzko Uztarriaren lehen lana abenduan: CDa ► 

Zintaren azala, 1 982an. A. ARENAS 

Uztarria Kultur Koordinakundeak hurrengo 
asteeetan bertsolaritzari buruzko bi lan argitaratuko 
ditu. Uro/aldeko bertso zaharrak CDa izango da 
aterako duen lehen lana, Erniarraitz Bertsozale 
Elkartearekin batera elkarlanean, eta abenduaren 
21 ean aurkeztuko du (informazio gehiago, aldizkari 
honetako 24 eta 25. orrialdeetan). 

Liburua, pasadizoez. Otsailean Azpeitiko 
bertsolarien pasadizoak-eta jasoko dituen liburua 
argitaratuko du Uztarriak. Kepa Urbieta ari da 
egiten. Historiaz eta biografiez atera dira liburuak ; 
beraz, beste era bateko lana izango da hau. 
Bazkideek, kuota barruan. Uztarriaren bazkideek 
dagokien tokian jasoko dituzte biak, kuota barruan. 

KULTUR 

AGENDA ► 
Hilabetea. 

Abendua. 
Banaketa. 

Asteburu 
honetan. 
Non. Herriko 
tabernetan 
eta toki 
publikoetan. 
Tirada. Mila 
ale. 
Argitaratzailea. 

Uztarria Kultur 
Koordinakundea. 

1 .067 
bazkide gara 

dagoeneko 
Uztarrian; 

eskerrik asko 
denei 

.A_ KOLABORATZAI LEE KI N AFAR IA. 
Aurten ere egin dugu Uztarriaren hedabideetako kolaboratzaileekin afaria 

-denek ezin izan zuten azaldu-, elkar hobeto ezagutzearren-eta. Azaroaren 

9an egin genuen, Zelai Luze soziedadean. Argazkian, afarian izan zirenak. 

egi n za itez bazk i de  UZTARRIAn 
X 

Zure datuak Uztarriari helarazteko aukerak: 

► Perez Arregi plaza 1, behea (Azpeitia, 20730) ► 227 posta kutxa, Azpeitia 
► uztarria@topagunea.com ► Telefonoa (eta faxa) : 943 1 5  03 58 ► www.uztarria.com 

IZEN-ABIZENAK ► 

H ELBI D E_A_► __ _ 

TELEFONOA ► 

NAN edo E H NA ► 

HERRIA ► 

E-MAILA ► 

Hig inio 
Oiartzabal, 
zutabeg ile 
Uztarria aldizkariak zutabe
gile berria du hil honetatik: 
Higinio Oiartzabal. Lehen 
ere Uztarrian inoiz idatzita
koa da. 

Blogari izan nah i 
uztarria.com-en? 

Bazkideen 
batzarra, h ilaren 
29an 
Abenduaren 29an (zapa
tua) izango da aurten Uzta
rria Kultur Koordinakundea
ren bazkideen urteko ohiko 
batzarra , Aitonena I-en. 
10:45ean izango da aurre
neko deialdia , 11 :00etan 
bigarrena. Bazkideek egu
notan jasoko dute batzarra
ren deialdia ofizialki. 

BAZKIDEAK ► 
Urtean. 27 euro. 
Jasoko dituzu. 

► Uztarria herri aldizkaria. 
► Biografiak: Joxe Takolo ... 

► Euskarazko prentsa 

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

Gerran liburua. 
► Urrestillako musika taldeak. 

► Uro/aldeko bertso zaharrak 

CDa 

► Erdi prezioan: Mendi gida 

eta Azpeitiko efemerideak. 

HARPIDEDUNAK ► 
Ez du diruz laguntzen. 
Jasoko duzu. 

► Uztarria herri aldizkaria. 



l aga k ► www.uzta rr i a . com/b l ogak/pertsonak 

Amamaren 
a rrautzak 

- ( . . .  ) Zer izango zen fa
milia, arrautzarik exis
tituko ez balitz? 

Inork erantzun logi
korik topatu galderarentzat? 

Udan, lagun batek azokara 
joan behar zuela esan zidan. 
Amak bost dozena arrautza eros
teko eskatu ziola . . .  '"Gerran ibil
tze al tzeate hainbeste arrautze
kin, ala? ' " .  " ' Ez. Eske gero anai-

nkesta ► 
Larre itxi egin dutela-eta, 

putetxerik behar a l  da  Azpeitian? 

arreba danak amanea juten gai
tuk baserriko arrautzek hartzea'". 
Ezaguna egin zitzaidan. 

Orain dela 1 0-1 5 urte arte (nire 
amamak horretarako gai izateari 
utzi  z ion arte),  gure famil ian 
amama izaten zen azokatik base
rriko arrautzak erosten zituena gu 
denontzat. Lau-bost bat dozena 
arrautza erosten zituen azokan 
asteartero. G ero gu -gehiene
tan, bilobak-, arrautzen bila ama
marengana joaten ginen, geure 
etxeetara dozena edo dozena eta 

%54,07 Bai 

erdi ekartzeko. Gure ama ere joa
ten zen azokara, baina ez zuen 
arrautzarik erosten. Hartara, aste
an behin bederen, aittitte eta 
amama bisitatzen genituen. Es
trategia ona gure amamarena fa
miliari bateratasun bat emateko. 
Arrautzez gain propinatxo bat ere 
beti izaten zen tartean, " 'amai ez 
esan ezer 'e ' " ,  esanez. " ' Eztet 
beher amama, lehengo astekue 
oindik etxien dauket"', erantzuten 
nion, disimulatu ezin dena disi
mulatu nahian. 

%45,93 Ez 

Ora in  dagoen ga ldera . Dan bor ta lde batzuk  p lazan sartzen  ez d i renean ,  nora b idal i ?  

rgazk i  b l oga k ► www. uzta rr i a . com/b logak/a rgazk iak 

U rbasa 
Juan Joxe Agirre argazkilaria martxan da 
berriro uztarr ia. com-en. "Aurten oso 
udazken ederra doa argazkilarientzat. 
Hori dela-eta hor ibili gara batera eta 

bestera. Ni, gehienbat, Nafarroan ibili naiz, bertan 
dagoelako, eta Euskal Herriko baso ederrenetakoak 
han ditugulako. Hemen Urbasako ale batzuk". 

► Juan  Joxe Agi rre 

uztarria.com-en tartea[mamia-U] 

Aita izatea zer den ez dakit. On
dorioz, aitona izatea zer den ere 
ez. Baina osaba izatea bai. Iloba 
ikuste hutsak ematen didan 
pozak eta indarrak ez daukate 
preziorik. Agian, urrezko arrautza 
batena. 

Arrautzen aitzakian gure aittitte 
zenak eta amamak hartzen zuten 
poza ere dozenakakoa zen. 

► losu Badiola 

Web ata l ak ► 
Informazio ugari sartua du 
uztarria.com-ek, eta atal hauek 
dauzka bertan. 
Agenda. Egunez egun ze� 
Albisteak. Unean uneko berriak. 
Albisteak. Irudi bildumak, 
egunekoa ... 
Azpeitia. 

► Zerbitzu publikoen ordutegia. 
► Autobusak. 
► Herriko efemerideak. 
► Farmaziak. 
► Azpeitiko festak eta jaiak. 
► Geografia. 
► Hauteskunde denetako 

emaitzak. 
► Panoramikak. 
► Taldeen informazioa. 
► Telefono zenbakiak. 
► Ziber-artxiboa (liburuak, 

Azpeitiari buruzko artikuluak ... ). 
Bideoak. Orain arteko guztiak. 
Blogak. Norbanakoak, 
taldeenak, argazkilariak eta 
marrazkilariak. 
Euskara. Hizkuntz eskubideei 
buruzko iritziak, eskubideen 
zerrenda, euskara 
dokumentazioa (hitzaldiak, 
Bai Euskarari Ziurtagiria ... ). 
Gida komertziala.  Herriko 
556 negozioren datuak eta 
informazioa, jardueraka (69). 
Ald izkaria. Uztarriaren zenbaki 
denetako informazioa, urteka 
eta hilabeteka. 
Inkesta. Hilero galdera bat. 
Di-da !  Bitxikeriak, esaldiak, 
datuak, jakingarriak ... 
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[U-mamia]azaroari begiratua 

JOAN . . .  
► ► ► ► ► 

u rean_►-
coRRAoo MASACCI 

► txontxongi lo egi lea 

"Enparan  

Dorretxea 

atsegi n dut" 

Eu skal Antzerki Topake
ten barr u a n ,  Corrado 

M asacci i ta l i arraren Txon 
txongi/oak, m undu bat era
kusketa izan zen ikusgai aza
roaren 1 2tik 25era udaletxe 
azpian. 
Lehenagotik izana al  zinen 

Azpeitian? 

Bai, orain hamar bat urte izan 
n i n tzen lehen aldiz ,  Euskal 
Antzerki Topaketetan. 
Zer i ritzi duzu herriaz? 

Asko gustatzen zait; bertako 
pa isai a, batik bat. Enparan 
Dorretxea atsegin dut. 
No n d i k  d a t o r k i z u  txo n 

txongi loekiko zaletasuna? 

Izatez Ravenna ( Ital ia) h irikoa 
naiz. Bizantiar arteak izuga
rrizko garrantzia izan du han , 
eta horrek artea maitatzera 
bu ltzatu nau. 
Gustuko txontxong i lo r i k  

ba a l  duzu? 

l fiaki Perurenaren txontxon
gi loa agian , Euskal Herriko 

n a i a 
e z  a 
g u n a  
d e l a 
ko. ◄ 

Emakumeen 
erasoen au rka 
Emakumeen kontrako indar
keriari aurre egiteko kontzen
trazioa deitu zuen Bilgune Fe
min istak azaroaren 25ean 
plazan. Era berean, ikastetxe
etako ikasleek elkarretaratze
ak egin zituzten azaroaren 
23an emakumeen kontrako 
indarkeria gaitzesteko -ar
gazkian-. Zortzi emakumek 
sa latu zituzten tratu txarrak 
2006an Azpeitian. 

Musika Eskolak 25 u rte 
Juan de Antxieta Musika Eskolaren 25. urteurrena da 
aurten. Erakundearen historia biltzen duen liburua 
aurkeztu zuten azaroaren 20an udaletxean.  Argaz
kian, Udaleko eta Musika Eskolako ordezkariak. 

Kultu r Maha ia ren 
bi lera berri ro 
Kultur Mahaiaren bilera egin zuten aza
roaren 1 5ean udal areto nagusian -ar
gazkian-. la 30 lagun bildu ziren Azpei
ti ko ku ltur  din amika aztertzeko, eta 
talde eragilea sortu nahi dute. 

Lan istripua 
Corrugadosen 
Corrugados enpresako langi-
1 e batek -J . M . B. - h a n k a  
galdu zuen azaroaren 1 San 
enpresako kamioi batek az
pian harrapatuta. Argazkian, 
ezbeharra salatzeko LABek 
deitutako elkarretaratzea. 

A 

AZAROAK 3 ► Delorean taldearen kontzertua plazan .  AZAROAK 4 ► Azpeitiko Argazki E lkarteak 
antolatutako argazki rallya lzarraitz magalean. AZAROAK 9 ► San Martin jaien hasiera Lasaon. AZAROAK 

1 0  ► San Martin jaiak Bustinzuriko Arrabalean. AZAROAK 1 3  ► Ninguna mujer nace puta h itzaldia Aitonena 
I-en. AZAROAK 14 ► Kubako dokumental emanaldia Gaztetxean. AZAROAK 24 ► Lakrikun  taldearen 25 

urte . . .  ta segi bueltaka antzezlana lzarraitz pilotalekuan. AZAROAK 25 ► Reggae gaua Gaztetxean .  



• • •  
ABENDUAK 1 2  ► Peruko andreak 2007 hitzaldia Benantxio lruretak 20 :30ean, Enparanen. ABENDUAK 

1 3  ► Santa Luzia jaien hasiera 1 0 :00etan, Elosiagan. ABENDUAK 1 5  ► Legen Beltza eta Brainstrorm 
taldeen kontzertua 22:30ean, plazan. ABENDUAK 24 ► Ikastetxeen Olentzero bateratua 1 2 :00etan, 
Aranetik abiatuta. ABENDUAK 25 ► Musika bandaren kontzertua 1 3:00etan, arkupeetan. ABENDUAK 

31 ► Euskal presoen, iheslarien eta deportatuen aldeko manifestazio isila 1 9:00etan, plazatik abiatuta. 

,._ I KAS BE R R I  KI ROL E LKARTEKO X. KROSA. 
Federatuei eta eskolartekoei zuzendutako lasterketa Gipuzkoako 1 1 .  Challengerako puntuagarria 
izango da. Lasterketak hamarkada beteko du aurten. Gabon inguruan izan ohi da. 
ABENDUAK 23 ► 1 0 :00etan hasita ► Goenako zelaian ► lkasberri Kirol Elkarteak antolatuta 

LU I S  ALB ERDI  ► Azpe i t i ko Dantza Sue lto Txape l ketako antol atza i l ea 

"B i kote 
da ude  da ntza txape l keta k" 

S
anta Tomas egunean, urtetik urtera errotzen 
joan den hitzordua izango da plazan: Azpeitiko 

Dantza Suelto Txapelketa. Luis Alberdi ekimenaren 
antolatzailea dagoeneko azken ukituak ematen ari 
da ekitaldiari. "Aurten txikiak eta nagusiak lehiatuko 
dira txapelketan; hamabost bikotek hartuko dute 
parte txikietan eta hamarrek nagusietan". 

Aurtengo txapelketak b2rrikuntza gehiago ere es
kainiko ditu. "Txistua eta soinua tartekatuko ditugu, 
eta guztira bost fandango eta bost arin-arin pieza 
joko dituzte musikariek". Alberdik orain 26 urte anto
latu zuen lehen aldiz dantza txapelketa. "Saninazioe
tarako antolatu nuen, baina Gipuzkoako Txapelketa
rekin bat egiten zuen eta Santa Tomas egunera alda
tzea erabaki genuen". 

Azpeitian dantza sueltoarekiko afizio handia dago
ela iritzi dio dantza irakasleak. "Bikote azpeitiarrez 
gainezka daude txapelketak. Azpeitiar dantzariek 
parte hartuko ez balute, galtzear egongo lirateke 
zenbait txapelketa". 

Dena dela, txapelketetan parte hartzeak sakrifizio 
handia eskatzen duela uste du. " Izan ere, txapelke
tan parte hartzen duten gazteek astean bost edo sei 
ordu igarotzen dituzte entseatzen". ◄ 

ABENDUAK 21  ► 
Azpeiti ko Dantza Suelto Txapelketa. 

► 1 7 :30ean. 
► Azpeitiko plazan. 
► Azpeitiko Dantza Suelto Eskolak antolatuta. 

abenduari begiratua[ mamia-u] 

. . .  ETORRI 

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ 

ester i k ► --- � - ---. 

ABENDUAK 20 

Txapelen omenezko 

jaialdia. 

► 22 :30ean. 
► Betharram aretoan. 
► Erniarraitzek eta Lankuk 

antolatuta. 
► Bertsolariak: Andoni 

Egana, Maialen Lujanbio, 
Jon Maia, Aitor Sarriegi, 
Uxue Alberdi eta Jakin 
Uranga. 
► Aurkezlea: Haritz 

Etxeberria Ministro. 



[U-mamia] loio lako liburutegia eta artxiboa 

ALTXO RRA 

Lo io lako L i bu rutegian eta Artx i boan 1 32 .000 l i bu ru dauzkate 

erregistratuta eta 1 0 .000 a rtx i bo .  Ba i na ez da oso l i bu rutegi ezaguna . 

Jendear i  zerb itzu hobea emateko asmoa dute , b i l duma berez i g isa 
► Testuak eta argazkiak: Enekoitz Esnaola 

1 997ko uzt ail are n  2 4 a n  
i n auguratu zuten ofizialki 
Loiolako Liburutegia eta 

Artxiboa. Bertan izan zen ,  beste
ak beste, Peter Hans Kolvenbach 
josulagunen konpainiako jenera
la. Jendearentzat, ordea, orduko 
urrian zabaldu zuten. Hamar urte 
pasatu dira, eta zenbateraino da 
ezagun Loiolako Liburutegia eta 
Artxiboa? 

"Zabalkundea edo liburutegia 
ezagutaraztea da guk daukagun 
arazorik handien a", a itortzen du 
Jose Mari Etxeberria Loiolako jo
sulagunen komunitateko ardura
dun nagusiak. Gizarteak liburute
gia-eta gehiago ezagutzeko, "ko
mun ikazio plan handi bat" lantzen 
ari dira. " Komunikazio arloko en
pres a bateki n ar i  gara lanean .  
Gure irudia-eta landu ditu , zer 
nolako edukiak ditugun ,  Loiolak 
bere berri nola ematen duen, non 
ezagutzen gaituzten ,  zer bultzatu 
beharko genukeen aztertu dute ... 
Oso irudi ederra agertu da, elizak 
eta gizarteak josulagunen irudia 
ontzat jotzen dutelako. Talde be
zala estimatzen gaituzte, eta guk 
dauzkagun instituzioak, unibertsi
t ateak,  liburutegiak ,  s a n tute
giak ... ondo ikusten dituzte". 

Baina aurreko galderak irteten 
du berriro : jendeak zenbateraino 
daki zer dagoen Loiolako Liburu-
tegi eta Artxiboan? Jose Mari Etxeberria Loio lako josulagunen komunitateko nagusia, hango l iburuteg i eta artxiboan. 
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Loiolako Liburutegiaren eta Artxiboaren ataria. 1 498. u rteko l iburua. 

1 32.000 liburu dituzte erregis
tratuta eta, beharbada, beste 
hamar mila ale ere edukiko dituz
te bertan. Haietatik 37 lan inkuna
bleak dira (1 500. urte aurrekoak), 
eta 40.000 inguru 1 900. urte au
rrekoak. " Euskal Herriko eduki 
zahar gehien dituen liburutegia 

da Loiolakoa. Deustukoa dago 
hurrena, baina urrutira", dio Olatz 
Berasategi liburutegi eta artxibo
ko zuzendari nagusiak. "Loiolako 
josulagunek lehendik erregistra
tzen zituzten sistema batean, beti 
lan hau egiten aritu izan direlako. 
1 9 97tik, ordea, modu iraunkor 
eta profesionalagoan ari gara 
erregistratzen. 1 900. urte aurre
koen fitxak egiten, esaterako, en
presa batek jardun zuen". 

► HELB URUA. Baina jendeak 
bertako edukia ezagutzea soilik al 
da Loiolaren helburua? Ez. Zerbi
tzu izaera indartu nah i  du, eta 
hemen dator berrikuntza: Deus
tuko Unibertsitatearen barruan, 
Loiolakoa bilduma berezi bihurtu 
nahi  dute, jendeari erraztu egin 
nahi diote bertako edukiak izatea 
eta hartzea . . .  "Gaur egun Loiola
koa liburutegia eta artxiboa da, 
hori izan da orain arte, ez besterik, 
baina h orr i  buelta eman nah i  
diogu", dio Etxeberriak. "Deustu
ko CRAlaren barruan egotea nahi 
dugu". Hain justu, Ikasketarako 
eta Ikerkuntzarako Baliabideen 
Zentroa da CRAI ( Centro de Re
cursos de Aprendizaje e lnvesti
gaci6n). 

Europan 20 bat CRAI egongo 
dira, eta sarean sartuta daude. 
Deustukoa da haietako bat, eta 
Loiolako egitasmoak proiektu ho
rren barruan sartu nahi du, bildu
ma edo kolekzio berezi bihurtuta. 

Deustuko egitasmo oso horren 
barruan h iru gune egongo dira: 
bat, Bilboko unibertsitate kanpus 
barruko liburutegia da, Deustuko 
C RAI hori ;  bestea, Donostiako 
kanpusekoa; eta h irugarrena li
tzateke Loiolakoa. "Gureari 'kan-

loiolako l iburutegia eta artxiboa[mamia-U] 

Espain iako Errege Katol ikoen gara iko agi riak. 

__ aguntza eske 
Loiolako Santutegiaren 
eraikinak, Etxe Santua salbu, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
jabetzakoak dira, baina 
Liburutegiko eta Artxiboko 
materiala.bera josulagunena 
da. Gaur egun ehun mila 
liburutik gora liburu dauzkate 
erregistratuta, eta urtero mila 
bat ale erosten dituzte. 
"Josulagunek beti eduki izan 
dituzte liburutegi onak eta 
ugariak", dio Etxeberriak. 

Liburuak Loiolara bidali ere 
bidaltzen dituzte beste 
komunitateetatik, horietako 
josulagunak hiltzen edo 
zahartzen joan ahala. Hala, 
handitzen joan da Loiolako 
liburutegia, "baina ale gehiago 
har ditzakegu, Loiolako teilape 
hau izugarri handia delako". 

Teknika aldetik hobetzen 
joan behar izan dute. 
Hezetasuna kontrolatzeko 
tresnak dituzte. Liburu 
inkunableekin, kasu, gero eta 
teknologia berriagoa eta 
garestiagoa erabili behar dute. 
"Guk diru publikoa behar dugu 
hori dena behar bezala 
mantentzeko-eta. Hain dira 
gauza bitxiak eta hain dira 
altxorrak hemen ditugunak, 
behar dutela jarraipena". 

, Leku 

gustagarria eta 

era bi lgarria izatea 

nahi dugu Loio lakoa , 

eta ez deposita bat" 

JOSE MARI ETXEBERRIA ► 
Loiolako komun itateko nagusia 

pusa' deitu beharrean, ordea, 'bil
duma berezia' deituko genioke", 
esaten du Etxeberriak. 

Londresko, Lovainako (Belgi
ka), Ganteko (Belgika), Utrech
ko ( Holanda) . . .  unibertsitateek 
kolekzio bereziak dituzte. Esate 
baterako, Nobel sariek utzitako 
ikerketa lanak-eta dauzkate, 
"Guk Loiola ere halakoa bihurtu 
nahi dugu, zentro bat, jendea eto· 
rriko dena eta liburuak begiratu, 
ukitu . . .  Leku gustagarria nahi  
dugu, erabilgarria, eta ez deposi
to bat; depositoaren irudi hori 
kendu egin nahi  dugu. Aldaketa 
handiak egitera goaz". 

Baina, Loiolakoa horrelakoa 
bihurtzen badute, zerbitzu hori 
ematen dutela "gizarteari komuni
katu beharra" daukate, jendeak 
erabil dezan bertan dagoen eduki 
hori dena. " Orain, guk ditugun 
edukiak, gaiak, pertsonak, forma
zioa .. . hori dena jendearen auke
ran nola jarri aztertzen ari gara ko
munikazio enpresa horrekin. Oso 
gutxi gara ezagunak, ez gaudela
ko behar bezala antolatuta. Gizar
teari laguntzeko eta hari zerbitzu 
bat emateko, beste era batera 
prestatu behar dugu hau dena, 
eta teknika hobeak erabili", uste 
du Loiolako arduradunak. 

► NE U RRI T XIKIAN GAUR. 

Gaur egun zerbitzu hori ematen 
dute, "baina oso-oso neurri txi
kian", Berasategik dioenez. " Ez 
dago inolako arazorik edozein li
buru eta artxibo kontsultatzeko, 
eta XX. mendetik honako liburuak 
etxera eramateko aukera jartzen 
dugu. Hori zabaldu egin na h i  
dugu. Nik uste jende askok ez da
kiela artxibo aldetik sarrera dute- ►► 
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[u-mamia]loiolako liburutegia eta a rtxiboa 

San Inaziori buruz liburu ugari dago. 

nik hemen,  eta badute. Baina ko
mun ikazio plan hand iagoa egin 
beharra dugu". Baliabide eta diru 
laguntza handiagoak behar dituz
tela diote biek. 

Jarri nahi  dute n zerbitzu bat 
hauxe da , esaterako: norbaitek 
Internetik Deustu-Bilboko liburu
tegian berak nahi duen ale bat 
dagoela ikusten badu, Loiolako
ek liburu hori bi astera-edo ekarri 
eg i ngo diote , edo aldera ntz iz ,  
hara eraman. 

Batzorde bat eratu dute , eta 
orain artean lau bat batzar egi n  
dituzte. Diagnostikoa egina dau
kate, eta hurrengo urteko otsaila
ren azkenerako bukatuta izango 
dute " ikuspegi guzt iaren lana", 
eta gero hasiko dira pausoak 
ematen. "Diru laguntzen arabera, 
pausoak handiagoak edo txikia
goak iza ngo dira ", dio Etxebe
rriak. Gizarte aurreratu batea n 
liburutegiak behar bezala jarri 
behar dira. Emaitza batzuk aste
santuetarako ikusiko direla us
te du. " Ikus i beharko lirateke , 
behintzat". 

azp e i t i ko  

Dil @ 
H ERR IKO N EGOZIOEN G U N EA 

Euska l l i bu ruen ata la. 

_ _ i buruteg ien  sa rea 
Eusko Legebiltzarrak Liburutegi Legea onartu 
zuen joan urriaren 26an eta, hala, Euskadiko 
Liburutegia eratzeko lehen pausoa eman zuen.  
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako liburutegiek 
Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legeari 
jarraitzen zioten orain arte. Baina lege horrek 
ez zien eragiten Euskal Autonomia Erkidegoko 
liburutegi guztiei. Izan ere, udal liburutegiak baino 
ez ditu arautu. 

Hala, sistematik kanpo daude erkidegoko hiru 
lurraldeetako hainbat liburutegi: foru aldundietako 
liburutegi publikoak, eta administrazioaren mende 
ez dauden liburutegi espezializatu eta pribatuak ; 
Loiolakoa, esaterako. 

Orain ere Euskadiko Irakurketa Publikoko sarea 
udal liburutegiek baino ez dute osatuko, eta 

, Edozein 

liburu eta artxibo 

kontsu ltatzeko-eta 

aukera zaba ldu egin 

nahi dugu ; gaur neurri 

txikian egiten dugu" 
OLATZ BERASATEGI ► 
Loio lako Li burutegiko eta 
Artx iboko zuzendari nagusia 

Nemesio Otano musikariari buruzko agiriak. 

gainontzeko liburutegiei hitzarmenen bitartez 
han parte hartu ahal izateko aukera emango diete, 
"euren zerbitzu multzoa herritar guztien eskura 
jartzen badute". 

Jose Mari Etxeberria Loiolako josulagunen 
komunitateko arduradunaren ustez, "sistema 
batek beharko luke. Liburutegi asko dago 
Euskal Herrian ,  eta denak sistema baten barruan 
egotea interesgarria litzateke". 

Legearekin sektorearen erregulazio zehatzagoa 
egin  nahi du Eusko Jaurlaritzak, "Euskadik 
liburutegi azpiegitura eta zerbitzu moderno eta 
koordinatuagoak izan ditzan". Hartara, "herri 
administrazioek establezimendu horietarako 
jartzen dituzten baliabideak optimizatu egingo 
dituzte". 

o z000� Eregi, Euskara eta Komunikaz;�a 

·i·"·· W�•-· ;i,;;,';:'.:=' � -- :.R:.GI 
,...,.......c,,1,, .. -"'

"'"' 

. .  
O<e�l<,1b•�"• 

...... ...- :  ', ___ ...,. ,...,_,. ,.... , .. _.no, __ ,_. ..... �-

· -.. ·----� . .... ..... 
...,,.,��, 

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

P intura 1 7 :30/1 9:00 

• Tal l a  1 9 :30/2 1 :oo 

�ose Artetxe kalea , 3 
669 4 1 4  025 - 94381 2808 

matrikula urte guztian zabal ik 



loiolako l iburutegia eta artxi boa[mamia-l.l] 

i a  espaz i o  ad i na L I BURU koak, teknikakoak, zientzia aplika
tu koak ... , 2. 1 72 arteari buruzko
ak, 1 3.81 1 lengoaia eta li teratu
rakoak, 5. 5 4 0 h i stor i akoak, 
1 3.456 erl i j iokoak, 6.492 San 
Inazioren gaiar i  buruzkoak (bio
graf i ak, gogo-jardu nak, lan 
osoak, autobiografiak, epistola
rioa) eta 7.000 euskal gaikoak. 
Kontsu lta nola eg i n?  Egilea, la
naren izenburua, argitaletxea eta 
argitalpen urtea jarrita, batik bat. 
Nola osatzen dute l iburuteg ia? 

Josulagunen interesekoak zein
tzuk diren kontuan hartzen dute, 
baina liburutegira doazenen kez
kak zer diren ere. 

Gara i  batean i kasto la egon zeneko era i k i na ora i n  dena l i buruz 

eta a rtxi boz beteta dago ;  se i fondo mota dauzkate 

G
arai batean i kastola egon 
zeneko e raik i n e an dago 

Loiolako L iburuteg ia eta Artx i 
boa. Bada materiala! 

FON DOAK ► 

Loiolako Santutegiko L iburute
giak eta Artxiboak fondo hauek 
ditu. 
L i b u ru z a h a rren ata l a .  1 500. 
u rte a u rreko l i b u r u ak eta XVI .  
mendetik X IX.enera artekoak. 
Sa n I naziori bu ruzkoa .  Liburu 
sorta zabala. 
Euska l  l i buruak. Atal berezia. 
XX eta XXI .  mendeak. Atal oro
korra. 
Musika.  Musikari buruzko liburu
tegia eta artxiboa (90.000 artxibo 
erregistratuta) ; Nemesio Otano 
aitaren artxiboa tartean. 
Loiola. Artxibo historikoa. 

LI BURUTEGIA ► 

1 32.000 l a n  daude  erreg istra 

tuta . Horietatik 40.000 ale ingu
ru 1 900. urte aurrekoak dira, eta 
besteak XX. gizalditik honakoak. 
Kronologikoki edota gaika sailka
tzen dituzte. 
Krono log i kok i .  37 lan inkuna
bleak dira (1 500. urte aurrekoak), 
1 .492 lan XV I .  mende koak,  
4 .520 X Vl l . enekoak,  1 0 . 7 81 
XVlll.enekoak, 1 5.804 X IX. ene
koak eta 34. 729 XX.enekoak. 
Gaika .  Natur zientzietako, mate
matiketako ... l iburuen 1 .320 erre
gistro daude, 1 .353 medikuntza-

I kerketakoak 

egunetan irekita izaten 
da, astelehenetik 
ostiralera, 9 :00-1 3:00 
eta 1 5:30-1 9:00ak 
artean. 
Gelak. Bi gela daude, 
eta 72 lagun sartzen 
dira. Taldeentzat beste 
leku bat ere badago. 
Bisita riak. Geh ienak, 
ikasleak eta ikertzaileak 
izaten dira. Ikasleak, 
Azpeitikoak eta 
Azkoitikoak. Haiez gain, 
oposaketak prestatzen 
ari diren herritarrak, 
irakasleak . . .  
Liburuak etxera . 

Liburuak eraman 
daitezke etxera 
-hamabost egunerako 
gehienez, oro har-, eta 
ikasleek enpresaritza, 
zuzenbidea, ingeniaritza 
eta informatikari 
buruzkoak hartzen 
dituzte, batez ere. 

ARTXI BOA ► 

1 0.000 lan .  Erregistratuta daude. 
Fondoak. 

► San Inaz io  eta bere fam i l i a. 
Testamentuak, familiaren eroske
ta eta salmentak ... 
► Loiolako Santutegiaren artxi

boa. Testamentuak, erroldak . . .  
► Josulagunen Konpainia. Histo

ria, etxeak eta ikastetxeak, ida
tziak ... 
► H istor i a  z ibila. XV. mendet ik 

XX.enera arteko idatziak eta agi
riak. Espainiako Errege Katoliko
enak (XV. mendea), Lermako 
Dukearenak (XVII.) . . .  
► Gipuzkoako familien artxiboak. 

Azkoi tiko Idiakez-Olanorena, 
Oiartzungo Maleorena .. . ◄ 

Liburutegiko arduradunek pertsonalki hartzen 
dituzte ikertzaileak, halako lanak aurkitzen 
laguntzeko-eta. Ikertzaileek aurrez Internet bidez 
XVI. mendetik X IX.enera arteko lanen kontsultak 
egiteko aukera dute, besteak beste. 1 900. urtea 
baino lehenagoko liburuen kontsulta egiteko 

www.mcu.es helbidean Ondasun 
Bibliografikoaren katalogo kolektibora sartu 
behar da, edo www.kulturaondarea.org-n. 

1,KO/ J-"' 
� > 

V ERLOJU 
A rana, 5 KONPONKETAK 

AZPEITIA Tel . :  943 8 1 47 1 2  

Familien artxibo pribatuen agirien kontsulta 
egiteko helbidea: www. irargi.org orrialdearen 
Badator datu basea. 

Lore Sortak 
Koroiak 
Lore Apa ingarriak 

Etxeetarako 
zerbitzua dugu * 

; .Te l .  943 8 1  
_
5 1  87 

� � Loiolab icle ,  25 

ORKJCTZ KULTUR ELKJCRTElt 

Erd i Kalea .  24 
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[u-ma m ia]  bertso la ritza 

C D-AN 
Ern ia rra i tzek eta Uzta rr iak  ' U ro la ldeko Bertso 
Zaharrak' berra rgita ratuko d ute abend uan. I kas le  
ta lde batek grabatu zuen lehen a l d iz ,  ora in 25 u rte 
► Testuak: Maider Zendoia ► Argazkiak: Pako Arist ik eta Agustin Madrazok utzita 

26[h-n ] 

TALDEKI DEAK. 
Goian, ezkerreti k  eskubira, Pako Aristi, 

lnaxio Tolosa, Agustin Madrazo eta Eli. 

Behean, ezkerreti k  esku bira, Marian 

Larrea, Antton Elosua, Pello Larranaga, 

Mari Jose Bikendi eta Jose Mari Arozena. 

1 kaskideak, sortzaileak, bohe
mioak, akrata samarrak ... Ho
rrela deskribatzen du Pako 

Aristi urrestildar idazleak Urola 
bailarako bertso zaharrak bildu 
eta musikarekin uztartzeko ideia 
izan zuen ikasle taldea. Institu
tuan ikasten ari zirela , 1 982an, 
Uro/aldeko Bertso Zaharrak ize
neko zinta bikoitza kaleratu zuten, 
Urolaldeko Euskal Eskolaren 
-gaur egungo A E K- alde. Eki
menaren zilarrezko ezteia gogo
rarazteko, Erniarraitz Bertsozale 
Elkarteak eta Uztarria Kultur Ko
ordinakundeak berriz ere argita
ratuko dute lana , baina C D  ba
tean oraingoan. Abenduaren 
21 ean izango da aurkezpena , 
11 :00-etan, Aitonena I-en. 

Uro/aldeko Bertso Za harrak 

zinta grabatzeko ardura bere gain 
hartu zuten ikasleak kulturalki 
emankorra izan den belaunaldiko 
kideak ziren. Talde hartan batera 
ibili ziren ,  besteak beste , Pako 
Aristi (idazlea) ,  l iiigo Aranbarri 
(idazlea), Juan Luis Zabala (idaz
lea) eta lnaxio Tolosa (Karidade
ko Benta musika taldeko kidea). 
"Ez ginen geldirik egotekoak. Kla
sean aspertu egiten ginen eta , 
sormena landu nahi genuenez, 



gauzak egiteko mugitu egiten 
ginen", dio Pako Aristik. Horrela, 
Kitto aldizkaria sortu zuten -zen
baki bakarra argitaratu zuten-, 
Jeronimoren Oihua izeneko pa
nelean izaera desberdineko ida
tziak eskegitzen zituzten eskola
ko pasilloan eta bailarako bertso
ak biltzen zituen zinta bikoitza 
grabatzea adostu zuten - Urola/- Pako Aristi txanpainarekin bustitzen 

deko Bertso Zaharrak-. grabazioaren bukaera, orain 25 urte. 

Ikasle taldea zutabe sendo 
baten inguruan egituratu zen : 
lnaki Azkune lgarate- ren ingu
ruan. Azpeitiko Institutuko mai
sua zen azpeitiar hura 1 982an. 
"Sekulako talde berezia tokatu zi
tzc;tidan, gutxitan gertatzen den 
horietakoa", dio. Orduko eskola 
emateko modua, gaur egungoa
ren a ldean desbe rdina zen. 
"Orain hezkuntzan guztia progra
matuta dago, baina garai hartan 
sekulako askatasuna genuen ira
kasteko orduan". Horrela, Txomin 
Artola, Benito Lertxundi edota 
Mikel Laboa abes larien kantak 
entzunez zaletu zituen ikasleak 
irakurketara. 

► ERREDUA. Pako Aristi idaz
lea izan zen ikasle haietako bat. 
" Filmetako irakasle zoragarri ho
rietakoa zen lgarate , zakua bete 
liburu ekartzen zuen eskolara eta 
ikasle bakoitzari afizioaren arabe
rako liburua eskaintzen zion", go
goratzen du Aristik. " Hor hartu 
genion guk maitasuna bertsolari
tzari eta euskal literaturari". 

Institutuko ikasleen artean ber
tsolaritza rekiko afizioa hazten 
joan zen. Ramon Etxezarreta Az
peitiko Udaleko Kultura zinego
tzia zela, inguruko bertso zaha
rrak biltzen zituen liburua presta
tzen has i  zen Fede A ranba rr i  

, Leteren eta 

Va lve rde re n  d iskoetat i k 

h a rtu n ituen do i n u  

batz u k , trad i z i ot i k 

bestea k" 

PAKO ARISTI ► 
1 nst i tutuan ikaslea orduan 

Pel lo Larraiiaga eta Agustin 

Madrazo, grabaketan. 

Jose Mari Arozena kitarrarekin eta 

Agustin Madrazo biol inarekin. 

, Seku l ako i kas le  

ta l de  be rez ia tokatu 

z itza ida n ,  gutx ita n 

gertatzen den  

hor ieta koa" 

I NAKI AZKUNE ' IGARATE' ► 
1 nst i tutuan ira kas lea orduan 

zena. " Liburuaren ideia ez zen 
gauzatu. Baina ideiari jarraituta 
zinta bat grabatzea pentsatu ge
nuen", esaten du Azkunek. Hiru 
helburu betetzeko asmoarekin 
abiatu zuten egitasmoa. "Hemen
go ondarea ezagutarazi, AE Kren 
izena hedatu eta dirua lortu nahi 
genituen proiektuaren bidez". 

► BUROKRAZIA. Diskoa aurre
ra ateratzeko burokraziaz Xabier 
Uria Antzarra azkoitiarra arduratu 
zen. Institutuko ikasle ohia eta 
AE K-ko kidea zen Uria. "AE K  ez 
zen egitasmoaren edukian sartu; 
beha r rezko agiriak betetzeaz 
baino ez zen arduratu". Horrela, 
Donostiako IZ Estudioa kontrata
tu zuten grabazioa burutzeko. 
" Han ez ziguten deskonturik egin ; 
kapitalismo gogorra ezarri zigu
ten. Orduka ordaindu behar izan 
genuen; be raz, hi ru eguneko 
epean grabatu genuen zinta ,  
diru-kontuak behar bezala atera
tzeko". 

Urola bailarako bertsolarien 
kopla zaharrak aukeratu zituzten 
bilduman sartzeko. Bertso haien 
jabeak inguruotako bertsolaririk 
ezagunenak ziren: Muna, Otso/a
rr e ,  Kortazar ,  Uztarri, Sokin , 
Atano anaiak ... Bertsoak aukera
tutakoan, Pako Aristi a rduratu 
zen doinua jartzeaz. "Xabier Lete 
eta Antton Valverdek ateratako bi 
disko bikoitz izan ziren nire errefe
rentzia; bata Txirritaren ingurukoa 
eta bestea bertso zaharrek osa
tutakoa". P roiektuko zuzendari 
musikala izendatu zuten eta, on
dorioz, berak aukeratu behar izan 
zituen bertsoen doinuak. " Lete
ren-eta diskotik ha rtu nituen 
batzuk, doinu tradizionaletatik 
besteak", gogoratzen du Aristik. 

, H i ru egu neko 

epea n gra batu gen uen 

z i nta ,  d i ru-kontua k 

beha r  beza la 

ate ratzeko" 

XAB IER UR IA 'ANTZARRA' ► 
zinta gra bazioaren egi l eeta koa 

bertsolaritza [mamia-u] 

Formazio musikalak txaranga
folk egitura zuela dio Aristik. La
gunarteko musikariak aritu ziren 
horretan; hala-nola, lnaxio Tolosa, 
Antton Elosua, Agustin Madrazo, 
Pello Larranaga, Jose Mari Aroze
na Txema, Mari Jose Bikendi eta 
Aristi bera. Abeslariak aukeratze
ko unean, berriz, Egan musika tal
deko kideengana jo zuten. "Azkoi
tian izan zuten kontzertu bateko 
atsedenean, mokadu bat egitera 
joan zirenean egin genien propo
samen a eta baiezkoa eman 
zuten", gogoratzen du Aristik. 
Dena dela, abeslari gehiago ere 
izan ziren grabazioan : Jexux Al
berdi Egitear, Trino Azkoitia, Ima
nol Urbieta eta Marian Larrea. 

► SALMENTAK. G rabazioa bu
katutakoan, salgai jarri zituzten 
zintak nonahi. "Nola saldu behar 
zen garbi zegoen: postuz postu, 
herriz herri", dio Uriak. Azkunek 
gogoan ditu han eta hemen egin
dako egonaldiak: " Makina bat 
aldiz egon ginen udaletxe azpiko 
arkupeetan. Gipuzkoako Bertso 
Txapelketara ere joan ginen". 

Oro har, oroitzapen onak dituz
te egitasmoak iraundako egunez. 
Aristik gogoan ditu Txema irakas
learen etxean egindako entse
guak, Errezilgo baserri batean. 
" Benetan ondo pasatzen ge
nuen. Exijentzia musikal handiegi
rik ez geneukan. Ondo pasatzeko 
modua baino ez zen guretzat". 

Zintako azala egiteko unea ere 
ez zaio ahaztuko. Agustin Arenas 
argazkilariarekin geratu zen ho
rrako argazkia ateratzeko. Partitu
ra eta kitarra baten gainean zake
la jartzea erabaki zuten. Aristik 
Urrestillako errekatik harrapatu
tako zakela, ordea, ez zen geldirik 
egoten argazki saioa hasi zutene
an. "Zakelak odol hotzekoak zire
la esan zidan Arenasek ; hortaz, 
zakela izozkailuan sartu eta seko 
gogortuta atera genuen ... ". Saioa 
primeran aguantatu arren, azken 
klik! entzutean sekulako saltoa 
eman zuela gogoan du. Madra
zok ' espontanitatearen erregea' 
gisa bataiatu zuen Aristi. ◄ 
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gu rp i l ga i n ea n 

H EZ IZ  
U rola I kasto la Txi rr indular i  Esko lak 
z i la rrezko ezte iak  bete d itu. L i burua 
eta DVDa a rgita ratuta ospatuko dute 
► Testuak : Maider Zendoia ► Argazkiak: Lagun Onak Txirrindulari Elkarteak  utzita 

U
rola Ikastola Txirrindulari 
Esko la  1982an so rtu 
zuten, Santi Lazkano txi

rrindulari ohiak bultzatuta. "Santi 
Lazkano lesionatu zenean, txirrin
dularitza profesionala utzi eta he
rritarrei erakusten hastea erabaki 
zuen", d io  Heriberto Sanchez 
Lagun Onak Txirrindulari Elkarte
ko lehendakariak. Dagoeneko 25 
urte igaro dira eskolaren hasta-

penetik eta u rteotan 300 bat 
ikasle pasatu dira bertatik. 

"Santi Lazkanoz gain, Fernan
do Aldalur, Bittor Olaizola, Jose 
Miguel Arruti eta Jose Angel Arru
ti ibili ziren irakasten hasiera haie
tan", gogoratzen du Jose Inazio 
Arellano Lagun Onak Txirrindulari 
Elkarteko kideak. Eskolak hasie
ratik lortu zuen gurasoen babesa. 
"Jose Mari Arratibel eta Heriberto 

Sanchez izan ziren hasieratik la
guntza eskaini zuten gurasoak ; 
beharrezko kontuak lotu, koordi
natu . .. ; denetik egiten zuten". 

Urolako eskolan lau udalerrita
ko gazteak ar itzen ziren b iz ik le
tan: Azpeitia, Azkoitia, Zestoa eta 
Er rez ilgoak. Eskolaren egoitza 
Azpeitian egon zen kokatuta 
1994. urtera arte, baina 1995etik 
gaur egunera arte Pena E lorza 

1 982an, Mikel Rezabal, l iiaki Unanue, Diego Medinil la, Javier Merketegi, Jesus Mari Roca, Olga Sanchez, Javier 

Leandro, Mikel Garmendia, Eneka Lazkano, Jose Agustin Lizarralde, Julian Caballero, Iker Garate, Gotzon Lazkano, 

l iiaki Oiartzabal, Xabier Elortza, Elias Gonzalez, Jon Larraiiaga, Aitor Lazkano, J. Antonio Arrizabalaga, lon Arratibel, 

l iiaki Sanchez, Jose Angel Arruti, Jose Miguel Arruti, Fernando Alda lur eta Bittor Olaizola. 
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► ► ► ► 

Azkoitiko taldeak hartu du bere 
ga in inguruotako txirrindularien 
heziketa. 

► PROFES IONALAK. 25 urtek 
askorako ematen dute, eta txirrin
dulari eskolaren uzta emankorra 
izan da. Harrob it ik bost zikl ista 
profesional atera dira: Joseba Az
kune , And oni Aranaga, Joseba 
Albizu , J akin Ormaetxea eta Mi
reia Epelde. Gainera, herrian kirol 
honekiko afizioa errotzeko bal io 
izan du eskolak. " Gaur egun txi
rrindularitzak Azpeitian duen afi
zioan zerikusia izan du eskolak. 
Eskolara joan ezean, gazte askok 
baloia hartuko zuketen eta futbo
lean ariko lirateke", dio Jexux Ara
kistain elkarteko kideak. 

Eskolakoen artean sortutako 
giroa berezia izan dela iritzi diote 
bertakoek. "Oso oroitzapen onak 
ditugu garai hartaz. Oraindik ha
rremanetan jarraitzen dugu geure 
artean", dio Arellanok. Pasadizo 
ugari b izitakoak dira urteotan. 
Hasierako urte haietan Eskudero 
autobusetan joaten ziren laster
ketetara. 50 bat lagun b i ltzen 
ziren guraso eta haurren artean. 
Bizikletak autobusaren sabaian 
garraiatzen zituzten ; sartzen ez 
zirenak, berriz, pasilloan. "Asko 
aldatu d ira ga raiak", esaten du 
Arakistainek. 

Abenduaren 15ean ospatuko 
dute eskolaren 25. u rteur rena . 
Liburua eta DVDa atera dituzte. 

___ gita raua 
ABEN DUAK 1 5 ► 
Liburuaren aurkezpena. 

12:00etan, udaletxean. 
Mahai - i ngurua. 

Aurkezpenaren ondoren, 
udaletxean. 
Bazkaria .  14:00etan, Anota 
sagardotegian. Izen-ematea: 
Beni (943 15 06 29) eta 
Aitzaki (943 15 07 38), 
abenduaren 13ra arte. ◄ 



• DAN BORJOLE BERR I EN JANZKERAK PR EST. 
Bi talde berrik irtengo dute sansebastianetako helduen danborradan aurten : Basazabal 
eta Ziripot elkarteek. Guztira 22 talde kaleratuko dira urtarrilaren 1 9an Azpeitian. 
Basazabaleko danborjoleak sukaldariz jantziko dira -argazkian, ezkerrean-, eta Juanjo 
Lapeiraren zuzendaritzapean astinduko dituzte barrikak. Ziripoteko kideek mikelete 
jantzia aukeratu dute -eskubian- Francis Hidalgoren gidaritzapean jotzeko danborrak. 
► Testua eta argazkia: Maider Zendoia ► Manik iak : B iur  dendakoak 

ik ustekoa ! [ja kiteko-U ] 

[ h-n ]29 



[u-ja kiteko] historia 

.___ ___ femer i deak ► abendua 

Josu Bereziartua eta Pako I riarte Aconcaguako gai lurrean, 1 986an. 

u rte bukaera 

MUG ITUAK 
Lasterketa antolatu , tax iak arautu , San 

1 nazio ja io . . .  askorako eman du  abenduak 

► Testuak: 'Azpeitiko efemerideak' liburua ( Imanol Elias-Uztarr ia) 

ABENDUAK 2-1 985 ► 
Abesbatza bateratua. Juan de 
Antxieta Musika Eskolako abes
batza , parrokiko abesbatza eta 
lehenagotik Olatz Abesbatzan 
ibil itako kideek Jul ian Barrene
txea abesbatza eratu zuten. 

ABENDUAK S-1 963 ► 
Taxi arautegia. Herriko taxi zer
bitzuaren arautegia onartu zuten. 

ABENDUAK 8-2000 ► 
Otaegi txapeldun. lban Otaegi 
Beixama pilotariak bigarren mai
lako Lau t'erdiko Txapelketa ira
bazi zuen, Enrike Galarza 22-12 
mendean hartuta. 

l ban Otaegi Beixama pi lotaria. 

Bastida a lkatearen aginduz itxi 
egin zuten Kaka Flash irratia. 

ABENDUAK 25-1 491  ► 
ABENDUAK 1 0- 1 928 ► Herriko zaindaria. Loiolako lna-
'Atxunberr ia '  h i l . Joxe Martin zio jaio zen. 
Goenaga Atxunberria aizkolaria 
hil zen Azpeitian. ABENDUAK 30-1 986 ► 

Gailurra erd ietsi. Josu Bereziar-
ABEN DUAK 1 5- 1 991  ► tua eta Pako Iriarte Aconcaguako 
Banden federakuntza. Gipuz- gailurrera iritsi ziren. 
koako Banden Federakuntza 
sortu zuten Azpeitian. ABENDUAK 31 -2001 ► 

San Si l bestre. lraurgi Atletismo 
ABENDUAK 23-1 985 ► Taldeak lehen aldiz antolatu zuen 
Kaka F lash i tx i ta. J ose Mar i  San Silbestre lasterketa. ◄ 

30(.--....,; ] 

e rtsona ia ► 

AD IO ALTU NAR I .  
Dagoeneko bost urte pasatu dira Jose Mari 
Altuna (Azpeitia, 1 928) hil zela. Udal Musika 
Bandako zuzendari ohia 2002ko 
abenduaren 4an zendu zen. Lan asko egin 
zuen: banda zuzendu, parrokiko tipleen 
abesbatza gidatu . . . 

__ atua ► 

45 
U RTE ZABORRA KAM IOIAN B I LDUZ. 
Zabor bilketa zerbitzua hobetzeko herriak kamioi bat erostea 
erabaki zuen ahoz batez 1 962ko abenduaren 20an. Harrezkero, asko 
aldatu da sistema. Dagoeneko bost edukiontzi daude herrian : urdina 
(papera), berdea (beira), horia (plastikoa), zuria (arropa) eta pilena. 

rgazk ia ► 

ALTOR LANTEG IA KISKALITA. 
2001 eko abenduaren 1 2an erre zen Aitor lantegia -Landeta auzoan 
zegoen kokatuta-. Altzarientzako osagaiak egiten z ituen enpresa 
guztiz kiskalita utzi zuten sugarrek. Suteak eragindako kalteen 
ondorioz, enpresak behin betiko itxi zituen ateak. 



h istor ia [ja k i teko-u] 

ontua da . . .  ► 
Euskara udaletxean (1) 

1 ma  nol E I  ias 
Odriozola 

Azpeitiko herria euskaraz bizi izan da eta, horren 
beharra ikusita, agintariak neurriak hartzen aha

legindu dira historian zehar. Ondorengo erabakiek 
islatzen dute agintarien nahi hori. 

To rnay jauna her riko sendagilea zen 1 71 6an, 
baina gaixo zegoela adierazi eta lanpostua utzi zuen. 
Horren aurrean, Udalak erabaki zuen ordezkoa izen
datzeko unean hautagaiak euskaraz zekien edo ez 
kontuan izan beharko l itzatekeela. Era berean, meri
tu parekatuak zituzten pertsonen kasuan, lehentasu
na emango zitzaion euskara menperatzen zuenari. 

Pedro Pizarro jauna herriko agintaritzarako auke
ratu zuten 1 81 2an. Gainerako agintariek uste zuten 
lan egokia egiteko gai zela, baina kanpoan jaio zenez 
eta euskara ez zuenez ezagutzen, herriko bi udal
tzain jarri zizkioten itzultzaile gisa. Inoiz ez zen alkate 
izango; udal kontseilari edo zinegotzi, gehienez. 

_ _,,Garai bateko Azpeitia ► Angel U rretak kontatua 

Joxe Barquin eta Sorazu jaunak Urrestillako ziru
jau postua eskatu zuen 1 862an. Osabarekin zortzi 
urtean Mutrikun bizi ondoren, euskara ulertzen zuela 
baina ez zuela hitz egiten adierazi zuen. Zi rujau lan
postua ematen bazioten, ordea, denbora gutxiren 
barruan hitz egiteko gai izango zela e rantsi zuen. 
Urte eta erdi iraun zuen Urrestillan ; dimisioa aurkez
tu zuen 1863an. Azpeitiar agintariek adierazi zuten 
sendagile berria aukeratzean lehentasuna izango 
zutela euskara zekitenek. 

Eskolako ma isua hautatu beha r zuten he rrian 
1805ean. Lanpostua eskuratzeko bete beharreko 
baldintzen artean, agintariek garbi adierazi zuten de
rrigorrezkoa izango zela euskal hizkuntza jakitea. Na
jerako Melkiades de Onate aurkeztu zen, baina az
peitiar agintariek erabaki zuten hura ez izendatzea, 
derrigorrezkoa zelako euskara ezagutu eta jakitea. 

l a n b i de uga r i ko G IZONA 
tzen. Hiru urtetik hamaseira bitar
ko gazteei ematen nizkien klase
ak, baina hura ez zegoela niretzat 
egina konturatu nintzen" .  Izan 
e re, Urretaren ustez, "oso za ila 
zen hain adin desberdineko jen
deari irakastea" .  

Hamabost u rte z ituela i r its i  zen Azpe it i ra .  

Nekaza l ma isua , tren g idar ia eta Lagun 

Onak-eko batzordek idea izan  da u rteotan 

► Testua: Maider Zendoia 

Angel Urreta (Lezo, 1931) ha
mabost urte zituela iritsi zen 

Azpeiti ra, eta Onatzen Zabale ba
se rr ian egon zen biz itzen hogei 
urtean. " Baserrian beti izaten zen 
zeregina: ganadua zaindu, bara
tza landu, etxeko lanak egin . .. ". 

Orduko bizimodua zeharo des
berdina zela deritzo. "N i  Onatzera 
iritsi nintzenean han ez zegoen ez 
biderik, ez urik, ezta a rgir ik  ere".  
Bas e r ri ra igotzeko e rositako 
motoa bide erdian utzi behar iza
ten zuen apa rkatuta, o raindik 
guztiz e raiki  gabe zegoe lako 
bidea . "1958an he rr ian hama r 
moto ba ino gutxiago zeuden ; 
haietako bat neurea zen", dio. 

Garbiketa kontueta rako e re 
u ra n e u rtu egin b e h a r  izaten  
zuten baserrian. " U rik ez  zegoe
nez, balde batean izaten genuen 
urarekin moldatu behar izaten ge
nuen. 35 urtera arte ez nuen du
txarik ezagutu", gogoratzen du. 

Urte haietan, hezkuntza s iste
ma ere oso bestelakoa zen. " Ne
kazal maisua izan nintzen Ona-

, Onatzera iritsi 

n i ntzenean han ez zegoen 

ez b iderik, ez urik, ezta 

argirik ere" 

ANGEL  URRETA ► erret i ratua 

Zabale baserriaren aurrealdea , 

Onatz auzoan. J UAN JOXE AG IRRE  

► LA N B I D EA K. I rakas k u n tza 

utzi ondoren, Urolako Treneko gi
daria izan zen. " Lanbide polita i ru
ditzen zitzaidan, baina lanpostu 
hobea eska in i  z idaten eta utzi 
egin behar izan nuen". 

Dena dela, bere zaletasuna 
rengatik da herrian ezaguna : fut
bola. Lagun Onak futbol klubeko 
batzordekidea izan zen urteetan. 
"Asko jarraitu izan dut herriko fut
bol taldearen ibilbidea". Futbolak 
une pozgarri asko biziarazi izan 
dizkiola dio Urretak. "Urte askoan 
lan egin izan dut Lagun Onak tal
dearentzat; hori izan da nire be
netako afizioa". 

Mikel Aranburu eta Mikel Laba
ka Realeko jokalarien hastape
nak ere gogoan ditu. " Haiek gure
kin hasi zi ren futbolean; oso joka
lari onak ziren". ◄ 

l .......-1 ]31 



[U-jakiteko ]zerbitzua k 

TOKI PU BLI KOAK OSASU NA 
LARRIALDIAK 

EAE-ANV 

EA 

EB-Aralar 

1 5 72  00 Kontse i lua 943 59  1 2 00 

81 00 1 1  Bai Euskarari 902 43 00 26 

1 5  72 00 

Udaletxea 1 5  72 00 Anbu latorioa 02 54 00 

Udaltzaingoa 1 5 1 3 1 3 An bu 1 . - larriald iak 02 54  0 1  

Suh i ltzai leak 1 1 2  Eguneko zentroa 1 5  74 96  

Azpeit ia Lantzen 1 5  7 1  83 Asepeyo 8 1 44 00 

l raurgi Lantzen 85 1 1  00 Gurutze Gorria 85 32  97 

Nekazal Bu legoa 81 24 85 DYA-Donostia 46 46 22  

l turr itxiki 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 5 8  

Kiroldegia 81 30 69 H itza (Azpeit ia) 8 1  38 4 1  

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

Ertzaintza-Azkoit ia 08 37 80 Azpeit ian Zer? 81 1 1  00 

Aitonena 1 8 1  5 1  7 1  Berria 943 30 40 30 

Aitonena 1 1  8 1  2 3  8 9  Gara (Jendartea) 943 3 1  69 99  

Epaitegia 02 51 9 1  Noticias (be,,;ema,leo) 687 6 0  50  0 6  

I ngurumen Etxea 81 24 48 DV (berriemailea) 943 1 5  09 94 

1 1 2  
S I N D I KATUAK 

ELA 

Argia 

Nabarra 

943 37 1 5  45 LAB 

948 22 7 1  25 E H N E  

Arrate Irratia (berriemai.) 8 1  2 6  32 

8 1 34 46  

1 5  13  5 6  

8 1 39 28 

Loiola Herri I rratia 8 1 44 5 8  KU LTU RA-EUSKARA 

Euskadi I rratia 943 01 23 00 Euskara Patronatoa 81 45 1 8 

Kaito Telebista 8 1  53 35 Udal Euskalteg ia 8 1  1 9  4 7 

1 KASTETXEAK 

l raurgi 

l raurgi (Betharram) 

l raurg i  (M i lagrosa) 

l raurgi (Jesuit inak) 

I kas berri 

Karmelo Etxegarai 

U rola B H I  

lzarraitz Teleb ista 85 1 3  05 AEK 1 5  1 0 8 9  BESTE R I K  

8 1  02 1 0  

8 1 1 6 68 

8 1  63 80 

8 1  22  49  

1 5 1 2  46  

8 1  26  97  

1 5  02  28 

ETB 943 0 1 1 7 05 E H E  

Udal L iburuteg ia 

1 5  1 0  89 U G LE (Urolako gay·lesbia.) 273 posta 

1 5  7 1  95 Xoxoteko aterpea 58 1 0  07 

ALDERDI  POLITI KOAK Loio lako L iburuteg ia 81 65 08 Ereg i Euskara-Komunikazio Zerbitzuak 

EAJ 81 55 70 Uztarria Kultur Koor. 1 5  03 58 9 43 08 06 88 

armaziak ► abendua 
GAU EZ 

3-8-9-20 

Alberd i  (Azpeit ia) . 

943 8 1  59 74 

EG U N EZ 

1 -2- 1 3- 1 9  

Beristain (Azpeit ia) . 

943 8 1  1 9  49 

4-21 

Garcia (Azpe it ia) . 

943 8 1  1 2  74 

3-8-9-1 4-20-24-26 

Alberd i  (Azpeit ia) . 

943 8 1  59 74 

5- 1 8  

Aranburu (Azpeit ia) . 

943 8 1 1 3  50  

4-1 0- 1 5-1 6-21 -25 

Garcia (Azpeit ia) . 

943 8 1 1 2 74 

6-7- 1 7-22-23 

Jacome (Azpe it ia) . 

943 08 02 5 8  

5-1 2-1 8-29-30 

Aranburu (Azpeit ia) . 

943 8 1 1 3 50 

1 9  

Beristain (Azpe it ia) . 

943 8 1  1 9  49  

6-7- 1 1 - 1 7-22-23 

Jacome (Azpeit ia) .  

9 4 3  08 02 5 8  

.A. G I DATZEKO ETA E H IZATZEKO GAI N DITU BEHARR E KOA. 

Gidatzeko eta ehizatzeko baimenak lortzeko proba psikoteknikoa gainditu behar da. 

Aitonena I egoitzako hirugarren solairuan izaten da hitzordua ostegunero (1 8:30-20:30). 

Baimen zaharra, NA eta bi argazki eramanda, bertan kudeatzen dute ziurtagiri berria. 

__ __,,Garraioa ► (autobusen orduteg ia :  www.uztarria.com/azpeit ia/autobusak) 

ALDALU R 

85 27 1 8  

32 [ ........-i ) 

EUSKO TR EN GUI PUZCOANA PESA 

902 54  32 1 0  85 1 1  59  2 1  26 99  

PIPER ELK. 

85 25 87 

TAXIAK 

81 1 3  07 

1 -2- 1 4-24-25-27 

Ruiz (Azkoit ia) . 

943 85 1 9  66  

1 0- 1 5- 1 6-28 

Jaen (Azkoit ia) . 

943 85 06 60  

tea k zaba lik ► 

U DALETXEA 

► Asteguna:  

► Larunbata:  

U DALTZAI NGOA 

► Egun osoz i rekita egoten da 

AN BU LATEGIA 

► Egun osoz i rekita egoten da 

IGER I LEKUA 

► Aste lehena: 

09 :00- 1 3 :30  

09 :00- 1 3 :00 

1 4 :00- 2 1  :00 

► Beste astegunak: 07 :00-2 1 :00 

► Larunbata :  1 0 :00- 1 3 :00,  1 6 :00-20:00 

► Igandea eta jai egunak: 09 :00- 1 3 :00 

► Kanpoko igerilekua :  Ekaina arte itx ita 

KI ROLDEGIA 

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

► Larunbata :  1 0 :00- 1 3 :00, 1 6 :00-20:00 

U DAL LI B U R UTEGIA 

► Astegunak: 1 0 :00- 1 3 :00, 1 6 :00-20:00 

► Larunbata :  1 0 :00- 1 3 :00 

► Udan, Gabonetan :  

ZAPO TXOKO 

► Asteartea-ost i ra la:  

► Larunbata :  

08 :30- 1 3 :30  

1 7 :00-20 :30 

1 6 :00-20 :30 



Abuztuan zaba l ik  

etxeko tresna txikiak 
lanparak, erlojuak . . .  

elektrizitate lanak 

mugikorren bi rkarga 
euskatel-amena 

movistar 
vodafone 

abuztuan 
goizetan zabalik 

U ROLAKO JAR D I N E R ITZA 

Garmendipe kalea 7 

Landeta Auzoa 

207 30 AZPE ITIA (Gipuzkoa) 

bidesuka ldeak@terra .es 
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Argib idea eta salmentak:  

943 424 430 

www. o rm a k .es  

Sustatza i lea :  E ra ik itza i lea :  

d INGESLAN 

Ormak 

�'"''\ 
LAGU NAK 

El ikadura ekologikoa 

Gehigarri dietetikoak 

I ldefonso Gurrutxogo l 

TEL. 943 08 03 37 

Urbltarte, 7 bajo • Tel. - Fax: 943 8 137  87 
e-mall: e.lagunakOw�nadoo.cs K'sn 
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) � 

Larrialdiak: 
943 1 5 1 6  40 

S ALB E AU Z U N E A 3 5  

T E L 9 4 3 1 5 1 2 87 

2 0 7. 3 0 A Z P E \ T \ A 

SANTO TOMAS EGUNEAN 

ZATOZ ESTUDIOKO ARGAZKIA 

ATERATZERA! 



' Ez dau kat ehun  

sentsaz i o r i k" 
► Testuak: Maider Zendoia ► Argazkiak: Maider Zendoia eta Elena Lizasok utzita 

• TXI KITAKO AM ETSA. 
Lucia Gerriko baserriko lanez arduratzen zen txik itan. " Egunerokotasunari begira bizi n intzen,  

ez nuen amets berezirik". Hala ere, bere ilusioen artean ezkontzea eta fami l ia osatzea zeudela 

dio. "Gaur egun, helburu hori lortu dudala esan dezaket", d io Gerrikok. 

zu zeu1 [jakiteko- U] 

L
ucia Gerriko 1907ko aben
duaren 1 3an jaio zen Az
peitian , Larr in baserrian. 

Ehun kandela itzaltzea tokatuko 
zaio aurtengo Santa Luzia egune
an. 
Ehun u rte beteko d ituzu aben

duaren 1 3an. Badi ra u rteak ... 

Egia esan behar badut, ez daukat 
ehun urte bizi izandako sentsa
ziorik. 
Zei n  da tru kua? 

Goizero jaikitzea, baita gaizki 
egonda ere, eta lan asko egitea. 
Nondik datorkizu kasta hor i? 

O ro har, genetika kontua dela 
esango nuke . Familiako beste 
kideek ere 80 urtetik gora harra
patu zituzten. 
M ende batean a ldaketa asko 

b i z i ko zen ituen.  Zei n  i zan  da 

handiena? 

Gaur eguneko egoera izan da bizi 
izan dudan aldaketarik gogorre
na. Buelta handia eman du mun
duak. Urrutira joan gabe, lehengo 
pezetak oraingo euroak baino 
gehiago balio zuen ... 
U rteotan herrian izan den ger

tae r a r e n  b at a i patz e kot a n ,  

zein  aukeratuko zenu ke? 

Alfonso X I I I. [Espainiako] errege
ak Urolako Trena inauguratu zuen 
eguna datorkit burura. ' i Viva ei 
rey, viva la Oiputaci6n y viva ei 
Tren de Urola! ', entzuten zen ka
lean. 
Zei n  duzu egu neroko erruti na? 

09:00ak aldera jaikitzen naiz. Go
saldu ondoren egunkaria leitzen 
dut eta egunean zehar telebista 
ikustea gustukoa dut. Arratsalde 
bukaeran irratiko errosarioa eta 
meza entzuten ditut. 
Atzeti k  datozen bel a u na ld ie i  

zer  aholku emango zen ieke? 

Ahal den bizio gutxiena izan eta 
erretiro onak egin ditzatela. 
Eto r k i z u n a r i  z e r  e s k a t z e n  

diozu? 

Jaungoikoak nah i  duenera arte bi
zitzea, okerrera egin gabe. ◄ 
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[U-jakiteko]denetik 

___ aindu ► 

Zizareak 

Julian 
Berezia rtua 

Z
izare mota asko egon arren ,  
lurreko zizareez eta izainez 

bakarrik ariko gara. Izan ere ,  ho
riek dira pertso nentzako zizare 
ezagun eta probetxugarrienak. 

Ornogabeak dira, txipiroiak eta 
marraskiloak bezala. Gorputz lu
zanga, bermiformea eta mukiz es
talia dute. Gainera, birsorkuntza
rako ahalmena dute; zati bat ken 
duz gero, berriz ere sortzen zaie. 

Sinestezinezko ire ntsi nahia 
dute; baratzetako eta belarkieta
ko lurra da o i narrizko el ikaga ia 
zizareentzat; izainentzat, berr iz ,  
abereen odola. 

Elikatzeko lurrean zizareek egin 
ohi dituzten tunelek lurra oxigena
tzeko balio dute eta, bide batez, 
lurra ongarritu egiten dute. Hau
rra nintzenean amuarekin arran
tzatzeko bakarrik balio zutela uste 
izan nuen. 

Izainek erreka eta aintziretako 
ureta n dute bizilekua. Bentosa 
berezi baten bitartez itsasten dira 
odol beroko abereen azalean. 

Urte luzeetan erabiliak izan dira 
sendakuntzan,  odol lodia edo pi
liglobulia zutenen personentzat. 
Oraindik ere bada izainak erabil
tzen duenik, baina ni ez naiz siste
ma horren aldekoa. Ez zizarea eta 
ez izaina ez dira parasito garbiak, 
askotan zerbait ematen diotelako 
trukean biktimari. 

Argi geratu den bezala, anelido 
horiek gure bizitzarako erabilga
rriak dira. 

36[� J 

IVTEl\l�BAR ► 

Tradizioa a la  
modern itatea? 
Berezitasuna, beti ere 
tradizioa jarraituta. 
Zuri -beltza a la  kolorea ? 
Kolorea. 
Ehun bat. 
Kotoia. 
Esta npatu bat. 
Loratua. 
Pu ntuak a la  arra iak? 
Arraiak. 
Kolore bat. 
Gorria. 
Janzkerak, josi a la  
erosi? 
Neuk jositako baserritar 
jantzia nahiago dut. 
Ohiko konponketa ? 
Barrenak eta petatxuak. 
Josteko beha rrezko 
elementuak? 
Orratza eta haria. 
Diseinatza i le bat. 
Valentina. 
Ukimena a la  i kusmena 
da beharrezkoagoa? 
Ikusmena, agian. 

► Testua eta argazkia: Maider Zendoia 

_ _ sandakoa ► 

, , Diego Garciak 

Behobian irteteko 

animatzen nindue n ;  

aurten irten dut le hen 

a ldiz, haren omenez" 
MART IN  FIZ ► 
l asterkalaria 

, , G ustuko zerbaitetik 

bizitzeko aukera 

izango ban u ,  

a ntzerkia aukeratuko 

n uke" 

ALAITZ OLAIZOLA ► 
antzerki egilea 

bizena ► 

Arrieta 

Armarria. 

� 
Berde koloreko 
zuhaitza eta ba-
surde beltza 

. 
� 

ageri dira erdian. 
Atzealdea urre kolorekoa da. 
Bana keta sema ntikoa. 
► ' Harri' hitzak eta - 'eta ' atziz

kiak osatzen dute abizena. 
Esana h ia. 
' Harritza' edo 'sasitza ' esan 
nahi du. 
Abizenaren koka pena.  
► Azkoitia. 
► Mutriku. 
► Beasain. 
► Zegama. 
► Irun. 
► Otxandio. 
► Irun. 
► Gasteiz. 
► Baigorri. 

Abizenaren heda pena.  
► Bergara (1647). 
► Azkoitia (1692). 
► Oiartzun (1695). 
► Donostia (1696). 
► Soraluze (1703). 

► Elgoibar (1716). 
► Segura (1757). 
► Tolosa (1817). 

_ __,.Zenbat ► 

1 59 
LASTERKAR I .  
Azaroaren 1 1  n izan zen 

Behobia-Donostia lasterketa 

eta 1 70 azpeitiarrek hartu zuten 

parte; bukatu, 1 59k. 

ANO 
domusa 



__ Gertuko pasadizoa ► 

he rr i ko mus i ka r i en 

AKADEM IA 
'J uan de Antx ieta M us i ka Eskola . 2 5  urte' 

l i bu rut i k hartua ► Argita ratza i l ea : M us i ka 

Esko la ► 2007 ► Egi lea :  Jose Ignac io  A lberd i 

KAPITU LUA ► Azpeitiko ha inbat 

piano- irakasleren musika-ekimena 

(1 3. orria ldea) 

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren bukae
ran, Milagros Aguirre ,  Maria Jesus Aguirre, 
Mari Sol Elorza, Maria Dolores Oteiza eta 
Maria Rosario Segurola Azpeitiko piano ira
kasleek euren etxeetan ematen zituzten solfeo 
eta piano eskola partikularrak. 

Bestalde, hainbat ikastetxetan ere solfeo 
-eta piano- eskolak ematen zituzten. Musika
ko Akademian, Jose Maria Altuna eta lnaki Al
berdi (Azpeitiko Musika bandako zuzendaria 
eta zuzendariordea) bertako ikasleen presta
kun�za espezifikoaz arduratzen ziren. Musika-

� ostadar opti ka 

ren inguruko beste mugimendu batzuetara 
ere hainbat gazte hurbiltzen ziren musika ikas
tera. Horien artean daude, esate baterako, 
Tomas Geretak zuzentzen zuen " Ekaitza" sol
feo eta txistu akademia, Amaia Garmendiaren 
gitarra-eskolak, Begona Gurrutxagaren esku
soinu-eskolak, Jose Maria Sagarzazuren "lza
rraitz" txistulari-taldea eta baita "ltsasi" eta 
"Sahatsa" taldeek musika eta dantza arloan 
egiten zuten lana ere. 

Musika ikasleak gero eta gehiago ziren eta, 
orduan ere, ugariago ziren neskak. Musika 
ikasketei jarraipen ofiziala eman nahi bazieten, 
Donostiako Goi Mailako Musika Kontserbato
rioan matrikulatu behar ziren eta ikasturte 

ffl '-a 

l iburua[jakiteko-U ] 

amaieran Donostiara joan behar izaten zuten 
azterketa egitera . Donostiako Goi Mailako 
Musika Kontserbatorioan jende gehiegi matri
kulatzen zela eta ikasturte amaierako azterke
tei behar bezala aurre egitea ezinezkoa zela 
ikusita, Kontserbatorioak berak jarri zuen 
abian ikasleak deszentralizatzeko plana. Le
henengo fasean, Donostiako Goi Mailako Mu
si ka Kontserbatorioaren akademia filialak 
sortu ziren Arrasate, Beasain, Errenteria eta 
Andoain herrietan. 

Garai hartan, Azpeitiko Musika taldearekin 
lotura nuenez eta, aldi berean, garai hartako 
Donostiako Udal Aurrezki Kutxaren eta gaur 
egungo Kutxaren Obra Soziokulturala zen En
paran Dorretxeko Kultura Saileko (19 78-
1989) arduraduna nintzenez, maiz izaten ni
tuen musika gaiei buruzko harremanak herriko 
hainbat musika irakaslerekin. Irakasleek harre
man estua zuten Donostiako Goi Mailako Mu
sika Kontserbatorioarekin eta, ondorioz, infor
mazio pr ibilegiatua akademia filialei buruz. 
Gai hori aipatu zidatenean, seme-alaben mu
sika ikasketak euren esku uzten zituzten fami
liei aukera interesgarri hori jakinarazi behar 
zietela azaldu nien. Azpeitia ezin zen baztertu
ta geratu musika ikasketen arloan probintzian 
sortzen ari ziren mugimendu berrietatik. ◄ 
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D E N D A ( (@ OPTOKIAK · OPTOMETRISTAK 

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

Ibai Ondo, 28 
Tel. 943-850445 

AZKOITIA 

&)cwrtend· 
PilDAiN 

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

Harzubia 6 ,  behea 

gort i nak , ohazalak,  
edredoi nord ikoak . . .  

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

AIZP U RU AUTOAK 

Landeta Auzoa - Tel . :  943 8 1  23 59 

Faxa : 943 81 22 81 - 20730 AZP E ,ITIA  

a izpuru@aizpuru . net 

TI .  9438 1 2 1 67 - Fax: 9431 50774 
e-mai l :  inmobil iaria@ni ldain.com E l iz-kale, 32-behea - Telf/Fax: 943 1 5  06 97 

" OLOREAREN ESPARRUAN EZ DUGU MUGAR IK" 

URBISTONDO 
l\lARGOAK 

20730 AZPE ITIA - U rrut . :  943 81 57 81 

k u t x a  
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Hitz gezidunak ► 

* Azpe itiar kazetaria 

itz gurutzatua ► 

EZ K E R  E S K U I N . 1. Ez mi l itar. 2. Lau zati lau. Gipuzkoa n ,  
za i n .  3 .  Eus ka l s in d i katu ab ertza l ea.  E z  tx iki , e z  ertai n .  
4 .  H ego Euskal H erriko a lderdi politikoa. I ndioare n  ikur kimi
koa. 5. Ro ntgen.  Gurpi l ik  gabe ko gurdiak. Kontsona ntea. 
6. Musika nota. Hondo ha ndi koa. 7. Esan ,  hitzez adierazi. 
Etorri aditzaren erroa. 8. Korr i kare n  antolatzai l ea .  Leku horre
tan. 9. Maiz, askotan. 

GOITI K B E H E RA. 1. Soro. 2. Presio unitate. Modua. 3. Ez 
estu. Kata lanez, deus ez. 4. Idi , hitz e l kartzeetan. Bortzirieta
ko h erria, Nafarroan. 5. Boroaren ikur kimikoa. Ibar, bailara. 
Kontsonantea. 6. Maindireak, mihiseak. Ahari , boka l ik  gabe .  
7. Behar egiteko. Landare mota . 8 .  Zezen zikiratu. Galdetzai
le bat. 9. Sasoi . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

► Egi lea :  Luma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



HITZ GEZI DUNAK 
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_ __ e i n  da hau? ► 

ERANTZUTEKO EPEA ► 

Abenduak 1 4  (osti rala) 

NORA BIDALI ► 

Perez Arregi  p laza 1 ,  behea 

NOR DEN ADIERAZI ► 
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ZURE IZENA / TELEFONOA ► 

IRABAZLEARI SARIA ► 

l rede Estetika zentroko zerbitzua 

PARTE HARTZEKO 

BALDINTZA ► 

Uztarrian bazk ide izan behar da 

cl n • 
V cl :3 

cl n • 
V d 1 

1 z • 
V 1 z 

• V • 

tf 

HITZ GURUTZATUA 

den bora-pasa [ja k iteko-ul 

UZTARRIAREN AZAROKO 

ARGAZKI LEHIAKETA 

Eva Arregi  Uztarriako bazkidea izan da argazki lehia

ketako 89. irabazlea. Urrats dendako oparia irabazi du 

s a r i  g i s a .  A rgaz k i a n ,  Eva Ar re g i  -esku b i a n - e ta  

Urratseko dendaria. 

J A T E T X E A 

Loiola h i rib idea , 24 

LOIOLA - AZPEITIA 

Tlfnoa . : 943 8 1  56 08 

Faxa . :  943 15 03 62 

E)R iJU L� RI  

jnc;p tl1 • Ar l<'lXP 1 0  
fel 94:3 8 1  r)? 11  
20730 AZP EITIA 
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-euskara ]  ► ► ► ► ► 

RAN B□R1  

, , Azpe it ian  euskaraz 

badago zer landu" 
► Testua eta argazkia: Maider  Zendoia 

► ► ► ► ► 

Kultu ra d L p  utatu 

M
aria Jesus Aranb u r u  
(Azpeitia, 5 9  urte) Gi
puzkoako Foru Aldun-

diko Euskara eta Kultura diputatu 
izendatu dute 2007-2011 agin
tald irako . Eguneroko egitekoa 
hasi aurretik izan genuen harekin 
solasaldia, Uztarriaren egoitzan. 
I ra kasku ntza eta pol it i ka izan  

d i r a z u r e  i b i l b i d e ko b i  l a n  

i ldoak. Non  sentitzen zara ero

soago? 

Nik uste dut Euskal Herrian, guri 
bizitzea tokatu zaig un gara ian 
batik bat, politika erabat lotuta 
dagoela sentimenduek in. Aber
tzale sentimendua, aberriarekiko 
eta gure herriarekiko maitasun 
berezi hori, une batzuetan lana 
eta ardura bihurtzen da . Hori da 
politika. Dena dela, irakaskuntzak 
nire bizitzan politikarekin zerikusi 
handia izan du .  Ikastolaren sorre
ran egon nintzen, eta horrek herri 
honekiko aitortza nahia eta buru
jabetza nahia lotzen ditu. Beraz, 
nik uste d u t  nire bizitzan beti 
egon dela Euskal Herriarekiko 
eta gizartearekiko zerbitzu nahia. 
Puntu horretan lotu dira irakas
kuntza eta politikagintza. 
Z i n e g ot z i  i z a n a  z a ra A z p e i 

tian .  Herri m a i l a ko pol it ika es

kola ona al da G i puzkoa ma i la 

koa ga ratzeko? 

Zalantzarik gabe ! Udalean zine
gotzi egoteak ikaragarri erakus
ten du .  Gizartearekin harreman 
zuzena izateak poz handiak ema
ten ditu, baina baita buruko minak 
ere . . .  Zinegotzi izatea politikagin
tzako batxilergoa egitea bezala 
da. Beste zenbait tokitako ateak 
irekitzen dizkizu eta prestakuntza 
ona ematen dizu .  
Gaur  eg un ,  beg i rada orokorrak 

uzten a l  d izu herri m a i l a ko eki

menak sustatzen ? 

Foru  Aldundian egoteak beste 
plano batera eramaten zai t u .  



Ikus pegi orokorra i z an behar 
duzu Gi puzkoaz, betiere ud alen 
autonomia errespetatuta. 
Ku ltu r a r loa n a r ituta koa za ra 

po l i t i ka r i .  Er ro n ka i z an  a l  d a  

euskara a lorrean murg i ltzea? 

Euskara Zuzendar itza sail des
berd inetan egon izan da Gipuz
koako Foru Aldundian. Ondorioz, 
Kultura S ailean egon izan naize
nean harreman zuzena izan dut 
euskararen alorrarekin. Euskal 
Herriko kultura ezin dut euskara
rik gabe ulertu. Denok, euskaraz 
dakigunok eta ez dakitenek, eus
kara mintzatu eta maitatu behar 
d ugu , geure o n d ar e  nagu s i a  
delako. 
Legea ld i  berrira beg i ra ,  euska

ra zure sa i leko "oi na rrizko l an  

i l doa" izango de l a  esa n  d uzu.  

Era kunde barruan erag i ngo a l  

du  aurrena erabakiak? 

Gipuzkoa lurralde eredugarria da  
eta Foru Aldundiak kopeta altua
rekin esan dezake ahalegin ikara
garria egin duela zentzu horretan. 
Gaur egun, 1 .800 langile d itu Di
putazioak, eta gero eta gehiagok 
lan egiten dute euskaraz. Langile
goaren %55ek edo %65ek eus
karaz lan egiten dute. Kopurua 
hand itu nahi dugu, jakina ,  baina 
behartu gabe. Euskara maitatu 
egin behar da, ezin da inposatu. 
Herriari dagokionez, nola i kus

ten d uzu  euskara ren  egoera 

Azpeiti an?  

Azpeitiarra eta euskara,  lotutako 
b i nomioa d a. Dena d e l a ,  bet i  
d ago zerbait gehiago egiteko. 
Hizketarako ez daukagu inolako 
arazorik, eta geure eguneroko bi
zitza euskaraz egin dezakegu gu
txieneko borondatea izanda. Hala 
ere, badaude eremu batzuk orain
d ik ere gaztelerarekin identifika
tzen ditugunak : lan mundua, tele
bista katearen aukeraketa ,  libu
ruen irakurketa ... Inork ez du za
lantzan jartzen Azpeitian euska
raz bizi d aitekeenik. Dena dela,  
oraindik badaude landu beharre
ko eremuak. 
U rte h a s i e ra n  ka l e ra tu ta ko 

neu rketan,  Kontsei luak Uda le

rrien H izku ntza Pol it ika neu r-

, Euskararen 

norma I izazioa n 

bi p lanen  arteko 

e lkar lana egotea 

behar-beharrezkoa da" 

, , Azpeitiko Uda la 

U EMAn sartzeak 

zer su posatzen du, 

EU DELetik ateratzea? 

Ez zait egokia iruditzen"  

I b i l b i d ea 
1 983- 1 987. Kultura zinegotzia 
Azpeitiko Udalean. 
1 991 - 1 995. Kultura Saileko 
foru diputatua Gipuzkoan. 
1 995- 1 999. Gizarte Ekintzako 
zuzendari orokorra Gipuzkoan. 
1 999-2003. Kultura Saileko 
zuzendari orokorra Gipuzkoan. 
2007-201 1 . Euskara eta 
Kultura Saileko diputatua. 

tzeko eg i n d a ko a zte rketa n 

Azpe i t i a k  l e h e n  post ua  l o r 

tu zuen .  Ze i n  d a  zu re i r a kur 

keta ? 

Batetik, zorionak. Bestetik, ez lo 
hartu. Eta,  azkenik, aurrera jarrai
tu, beti dagoelako zerbait egiteko 
eta lantzeko. Herritarrek eta kan
potarrek ikus dezatela euskaraz 
bizi daitekeela Azpeitian. 
Euska ra ren  no rm a l i z az ioa r i 

beg i ra ,  Azpeitian  bi p lan daude 

ab i an :  Bai Euskarari Akord ioa 

eta E u s ka ra B i z i be r r i tzeko 

P l an  Nagus i a .  Ze i n  i zango l i 

tzateke b i  p lanak bateratzeko 

modua? 

Nik uste dut egoera hori alor des
berdinetan eman izan dela gure 
herrian. Batetik, giza mugimendu 
indartsua dago eta, bestetik, era
kunde indartsuak d itugu. Zenbait 
unetan, bakoitzaren kezken eta 
aurrerapausoak eman nahiaren 
ondorioz, plan guztiak bikoiztu 
eg iten dira. Hori gure herr iaren 
ezaugarria da; ez da onena, baina 
bad itu bere alde onak. Giza mugi
menduak polit ikar iak mugiaraz
ten ditu eta beste ikuspegi bat 
hartzeko aukera ematen d ie. Hala 
ere, akatsak ere baditu, indarrak 
sakabanatu egiten direlako. Nire 
ustez, bi planen arteko elkarlana 
egotea behar-beharrezkoa da. 
Osagarr iak a l  d i ra bi p lanak? 

Helburu bera dute, baina helburu 
horretara iristeko modua desber
dina da. Modu desberdin horiek 
koordinatuta lan egitea denentzat 
izan daiteke aberatsa. 
Zein  da euska lg i ntzaren egite

koa euskara ren normal izazio

an?  

Erakundeek eta elkarteek gauza 
asko proposatu edo egin ditzake
te. Ondoren, herritar bakoitzak ez 
badu hori bereganatu eta aurrera 
eramaten , oso m aka l  egingo 
dugu aurrera. Euskararekiko ja
rrera norberarena da aurrena; on
doren etorriko d ira erakunde eta 
elkarteen laguntzak. 

e i  karrizketa [euska ra- U ] 

Azpeit iko Uda la  Uda lerri Eus

ka l d u nen  M a n komun i tatean  

(UEMA) sartzea ren a ldekoa a l  

zara? 

U EMA elkartea sortu zenean, hel
buru zehatza zuen : euskaraz lan 
egiten zuten herri txikiek elkarren 
arteko indarrak batu eta ahalegi
nak bateratzea. Egia da herri han
diagoak ere sartzen joan zirela. 
Dena dela, urte batzuetan lokar
tuta bezala egon da erakundea. 
Itxura denez, orain berriz ere ber
piztu egin nahi dute. Niri ondo iru
ditzen zait udalek, euskaraz bizi
tzeko egitasmoa badute, batzuen 
eta besteen arteko esperientziak 
trukatu eta elkarrekin lana egitea. 
Baina udal horrek, euskaraz bizi
tzeaz gain ,  kudeatu beharreko 
beste zenbait eremu ere bad itu. 
Kudeaketa maila horretan, zalan
tzarik gabe, indarrak batuta gau
zak hobeto egin daitezke. Dena 
dela, nik ez dut uste U EMAk Eus
k a d iko U d alen Elk artearen 
(EU DEL) aurka egon behar due
nik. Ez za i t  iruditzen bata edo 
bestearen artean aukeratu behar 
denik. Azpeitiko U d ala U E MAn 
sartzeak zer suposatzen du, EU
D ELetik ateratzea? Ez zait egokia 
iruditzen. 
Zer i ritzi duzu Keith Johnsonek 

The Wall Street Journal egun

ka r i an  idatzita ko a rt iku l uaz? 

Euska ra i n posatu eg iten de la  

d i o ,  ez d u e l a  h i zku ntza g i sa 

bal io ... 

Gauza horiek ez dira izaten ka
sualitateak. Esaten dituen gauze
kin ez nago batere ados. Dagoe
neko nahiko erantzun eman diz
k iote. Onena da J ohnsoni eta 
beste edozeini ekintzekin erakus
tea esaten duena faltsua dela. 
Johnson asko al ditugu? 

Bai ,  Euskal Herrian bertan ere 
baditugu. Hark esandakoa errea-
1 itatea izatea nahi dutenei esan 
behar d iegu hori ez dela hala. 
Euskara bizirik dagoela eta eus
karak -beste edozein hizkuntzak 
bezala- ikasteko, ikertzeko, di
bertitzeko, maitatzeko eta senti
mentuak adierazteko balio digula 
adierazi behar diegu. ◄ 

i .......,.; ]4 1  



[U-euskara ]h izkuntza eskubideak 

__ Euskararen gorabeherak ► 

OLENTZERO POSTA-TXARTELAI< 

O lenlzero eta Eguberri-ohiturak agertzen dituzten 

posta-txarte lak.  Zor ion-mezua ez ez ik i n formaz io testua ere 

baclar·a 111ate atzea ldean. 6 postaleko lolea. 3,00 € 

OLE NTZERO 

HOR MA-IRU DIA ,  

70X50 crn.-ko 

honna-inrdia. 
G lasofonatu matea. 

3,20 € 

OLENTZERO NEW YO R l< E N  (3+ )  

Testu desberd in b i, l1aurra,·en 

gailasunaren arabera bata a la bestea 

irakurtzeko. Letra larria testu 
laburretan. Jarduera pedagogikoak 

eskaintzen d i ra. 2,70 € 

OLENTZERO ELEKTRO ESTATi l<OA,  2lx27 cm. 

Kristalaren a lbo bietat ik ikus daiteke i rudia. Behin 

eta berr iro er-ab i l tzeko. 4,20 € 

GORA. Euskaraz aritzea, oparirik ederrena 
Olentzero, lagun ezkutua . . .  Opariak erosteko amu gozoak eskaintzen dituzte ira
garkietan .  Geure ohiturak eta euskara sustatzea, hori bai erregalu ederra ! 

B E H ERA. Euskarazko iragarkien gose 
Gabonak badatoz eta, .ondorioz, janariei buruzko iragarkiak ugaritu egin dira. 
Euskara ez den hizkuntzean eskainitako jakiek, ordea, ezin ase euskaltzalea. 

__ ,Euskararen eskubideen urraketak sa l atzeko/ bideratzeko ► 

Behatokia 902 1 9  43 32 Elebide 0 1 2 

www.euska ra rentelefonoa.com www.euskad i .net/elebide 

42 [h-rl ] 

Zer egin? ► 

' ' Euskarazko 
informazio 
iturriak aukera tu 
' " i tzazu 

Euska l Her ria n Euskarazen 
' Bideak' eskuliburutik hartua ;  
Uztar ria n dago edonoren esku ra 

-Bota lasai ► 

R i  esgo 
Lehengoan bueltaxka bat 
eman nuen Urolako museo
trenean kanpoko lagun ba
tzueki n ,  eta bagoi batea n 

kartel txikia zera batez: Arrisku 
garria. Gaztelerazkoa ez zegoen :  
Ri esgo edo Ries go. Pena ... 

► Enekoitz Esnaola 

I r itzi horren erantzunak 

' Euska l '  Museoa 
Gu ere asteburuan egon gara 
Azpeitian .  Hamabi lagun joan 
gara Eibartik, denok euskaldu
nak . Tren  barrua n gure i ngu
ruan zeuden gehienak ere eus
kaldunak ziren .  Hala ere: 
► Tren barruko azalpenak lehe

nengo erdaraz, eta gero euska
raz. Haurrei ere lehenengo er
daraz. 
► Lasaora heldu, eta makinis

tak hamar minutuko azalpenak 
eman zituen .  Erdaraz. 
► Museora itzuli eta tren artean 

zebilen gizon batek esan zigun 
museoa itxita zegoela. Tira, 
" es ta c e rra do ", esa n zigu n .  
Hortik aurrerako azalpenak ere 
erdaraz. 

Eta hori guztiori, non? Sego
vian? Ez, Azpeitian ,  eta Burdin 
bidearen ' Euskal' Museoan .  

Harrigarria, aizuek. 
► A. Sarasua 

www . uzta r ria . com/h izku ntza 
eskub ideak-en ema ndako i 1·itziak  



Lasao 
• egurrezko a ltzaria 

Lasao I ndustria ldea z/g 
Te l .  943 1 5 1 1 82 

HAMAR ARRAZOI Lasao ALTZARI BAT AUKERATZEKO: 

1 . - Zu rezkoa : garapen jasangarria duten basoetako gaztainondo, haritz 

eta gereziondo tri nkoaz bal iatzen gara bet i .  % 1 00 egur  t rinkoen aukera .  

2 . - I ngurug i roari beg i runea lang i ntza osoan .  ISO 1 400 1 , kutsadu ra zero . 

3 . - Ekod iseinua : modelu berrien sorreran ekolog i i ritziak erabi l tzen d itugu :  

p isuaren ,  ar intasunaren ,  hondakinen eta arg i ndarraren gutx itzean o inarrituta. 

4.- Amaiera garbiak: bern iz ureztatuak (bitxi lore ekolog ikoa dutelarik) ,  

ba ita o l io biodegradarri naturalekin ere. 

5 . - Ka l i tate hand iko altzaria : ISO 900 1 . 

6 .- Bermea : azokako handiena dugu ;  5 urte. Nahiz eta i raupen luzerako altzariak izan . 

Ag ian ondorengoek ere hor izango d ituzte. 

7 . - Beg i rune soziala :% 1 00 lan postu fin koak. Kontu txinorik gabe. Umeekin 

fabrikatu gabe (kate handiak?). 

8.- P rez io ekolog ikoak: lantegit ik zuzenean bitartekorik gabe. 

9 . - Orda intzeko erraztasuna : 60 h i labetan patxadaz ordaintzeko aukera .  

1 0 . - Erosketa erosoa: erakusketa Azpeitian .  

Zure erosotasunagatik ,  eskatu ord ua 943 1 5  1 1  82. www. lasao . com 
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