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Jon  ALTUNA

Gabonetako otorduetan
erregea bisigua zen.
Beheko suan, txapa gai-

nean edo labean erreta jaten
zen. Aurretik, zurrukutuna

(baratxuri zopa, bakailao eta
piper txorizeroekin), olio-aza,...
eta ondoren ia etxe gehienetan
konpota jaten zen. Eta turroi
puskaren bat, mazapanak edota
fruitu lehorrak ere izaten ziren. 

Lau emakumeak baserrikoak
edo baserri girokoak dira. Agi-
nako Begoña Aranzadi izan da
hiztunenetarikoa. Bera Oria ibai
bazterreko etxe batekoa da,
baina arrantza egitearekin bate-
ra baratza eta behiren bat izaten
zutenez, baserri girokoa dela
esan daiteke. Berak bixigua eta
zurrukutuna ditu gogoan. Zurru-
kutuna bere amak nola presta-

tzen zuen kontatu digu, "Bara-
txuri zoparekin egiten zuen nire
amak, gero bakailaoa gehitzen
zion, patata eta piperra ere bai,
eta sutan egosten eduki. Oso
goxoa zen". Oraindik ere gustu-
ra jaten du. Bestela aza edo
azalorea ere jaten ziren. Olio-
azak ez du ezer berezirik, "ur
irakinean aza bota, egosi, ura
kendu eta olio errea bota. Bes-
terik ez, eta hura, zuri zuria,
fuente batean ateratzen zen". 

Begoña Aranzadik halako
batean zera bota du, "aza egune-
ro edo sarritan janez gero, gripe

edo katarrorik ez
duzu harrapatzen"

eta beste
hiruak

barrezka
jarri ditu.

"Denok
parra egin

duzue, bane-
kien egingo

zenutela,
baina nik

radioan
aditu

Bisigua jaten zen garai bateko gabonetan 
A s p a l d i k o  g a b o n a k

Santo Tomasetan urtero taloak egiten dituztelako ezagunak dira Lasarte-Orian.
Garai batean gabonetan zer jaten zen jakin nahi genuen eta beraiengana jo
genuen. Lau emakumeetatik bakarra da lasarteoriatarra, Goiegiko Pepi Arsuaga,
Aginagako Begoña Aranzadi, Añorgako Joxepi Garmendia eta Albisturko
Mariangeles Ibarguren, laukotearekin elkartu eta umore onean kontatu
zizkiguten euren etxeetako ohiturak. Etxe eta baserri bakoitzean desberdin jaten
bazen ere, ondorio batzuek atera ditugu.
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❚ Aza-olioak ala zurrukutuna jaten zen aurretik, eta ondoren konpota ala turroi pusketaren bat

❚ Orduan ere gabon gaua, eguberria, gabon zaharra, urte berria eta errege eguna ospatzen ziren



nuen". Mariangeles Ibargurenek
arrazoia eman dio "aste hone-
tan esan du doktore batek, aza,
brokoli eta azalorea jan behar
direla". 

Arrain zopa jateko ohitura
geroagokoa dela uste du Joxepi
Garmendiak eta orduan ez zela
hasteko pikatzeko, esparrago,
marisko eta antzekorik izaten.
"Etxe batzuetan jaten omen
zuten, baina gurean ez genuen
ezagutu". 

Argi dago duela 50-60 urte
apalagoak zirela ospakizunak,
baita gabonetan ere. Pepi
Arsuagak gogoratu duenez,
"gure gaztaroan gerraostea zen,
gosea zegoen eta janari horiek
ez ziren. Garai hartan ez zego-
en generorik, ez zegoen dirurik,
ez zegoen ezer". 

Orain, beste era bateko
gabeziak daude, Kantauri itsa-
soan ia bisigurik ez dago. Aldiz,
"bisigua jatea nahiko normala
zen orduan, igandetan edo,
sarri jaten zen" adierazi digu
Joxepi Garmendiak. Pepi Arsua-
gak ere aitortzen du “fama bisi-
guak zuela”. 

Lasarte-Oria eta Aginagan
gabon gauetan angulak ere
jaten zirela gogoratzen dute. Eta
eguberritan bazkaltzeko oilas-
koa edo arkumea. "Oilaskoa
edozein garaitan ez zen jaten,
egun seinalatuetan baizik.
Oilasko eta arrautzak ahal
bazen saldu egiten ziren "gogo-
ratzen du Garmendiak. Ez
omen zuten beti arrautza frijitu
bana ere jaten, egun bereziren
batean soilik. "Bakailaoa jaten
zen, ia egunero, orain luxuzkoa
bihurtu bada ere". 

Kapritxoen gosea
Dena den, baserrietan goserik
ez zuten pasa, jatekoa bazen,
baina gauza berezirik ez, baba-
rrunak urdaiarekin bazkaltzeko,
porru patata edo baratxuri sopa
afaltzeko, bakailaoa patatekin,
beste arrainak ere asko jaten
omen ziren, antxoa, katu arrai-
na,... udazkenean gaztaina eta
mizpirak,... Gaztainak danboli-
nean erretzen ziren. "Gaztaina
garaian egunero jaten genituen"
esan digu Joxepi Garmendiak.
"Gosea? Kapritxoen gosea iza-
ten zen: txokolate, gaileta,... "
borobildu du. 

Gabonetako otorduen pos-
trean normalean fruitu lehorre-
kin egindako konpota jaten zen
eta Pepi Arsuagaren ustez "gaur
oraindik eusten zaio ohitura
horri". "Eta eguberritan gure
etxean arroz esnea jaten zen"
zehaztu du Joxepik. Mariangeles
Ibargurenek gogoratzen du xes-

toren batean jartzen zirela piku
lehor, turroi eta abar gauean
jateko. Turroia probatzeko adina
behintzat bai, "orain baino
lodiagoa zen". Mazapanak jate-
ko ohitura zen erregetan.

Oiloa eta kapoiak
Gabonetan oilo zaharren bate-
kin salda egiten zela ere gogoan
dute, eta oilo hori gisatua jaten
zela ilarrekin. "Arrautza asko
egindako oiloa bazen akabatu
egiten zen egun hauetarako"
esan digu Begoña Aranzadik. 

Kapoiak ere izaten zituzten
baserrietan, Ibargurenek oroi-
tzen duenez. Errenteroak izan-
da, nagusiari kapoi pare bat
entregatu behar izaten zitzaiz-
kien gabonetan, baina batzuek
harrak ateratzen ziren, eta bi
baino gehiago beti jartzen
zituzten bada ezpada, harrak
lehorxeagoak ateratzen zirenez
etxerako izaten ziren. Kapoiak
gabonetan edo erregetan jaten
ziren. 

Osasungarriagoa lehen
Dena den, Joxepi Garmendiak
argi du lehengo jakiak sanoago-
ak zirela, orduko eta oraingo
hegaztiak ez direla berdinak.
"Oilaskoak edota kapoiak ez
ziren orain bezain azkar hazten,
orduan ia urte osoan izaten
ziren hazten". 

Txerri bat edo bi ere ia etxe
guztietan hiltzen ziren: "eta
orduan ez zegoen kolesterolik"
diote barrezka. "Gutxi jaten zen
egunean eta". Solomoak eta txo-
rixoak koipetan gordetzen ziren
urte guztirako. "Orduan bai
onak! Dena zen sanoagoa
orduan, txerriek ezkurra jaten
zuten, orain igual arrainaren iri-
nekin hazten dituzte, konpuesto
zikin horrekin. Ez da berdina"
salatu dute emakumeek.

Beste era batera, baina orain
dela 50 bat urte ere gabon gaua,
eguberri eguna, gabon zahar,
urte berri eta errege eguna ospa-
tzen ziren eta erregetan opariak
izaten zituztela gogoan dute,
"eskolako gauzak, barruko arro-
pa, kamiseta,... baina beti maza-
pan edota piku lehor batzuekin
batera, eta boligrafoak hasi zire-
nean boligraforen batekin bate-
ra”. Aurretik arkatzak, arbela eta
luma-tinta erabili ohi zuten. “Eta
arropak beti tintaz beteak". •
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Gabonetako otorduetan erregea
bisigua zen. Aurretik, olio-azak edo
zurrukutuna, eta ondoren konpota

“

Txerri bat edo bi ere ia etxe 
guztietan hiltzen ziren: eta orduan 
ez zegoen kolesterolik

“
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Begoña Aranzadi.- ”Hasteko, pikatzeko txaka, izokina, patea,
urdaiazpikoa,... Arrain zopa, kokotxak eta solomilloa. Bukatzeko
fruta mazedonia eta turroiak”. 

Mariangeles Ibarguren.- ”Hasteko pikatzekoak, urdaiazpiko, pate,...
Ondoren onddoen nahaskia eta txuletak. Bukatzeko konpota,
pikuak eta turroiak”. 

Joxepi Garmendia- ”Hasteko foie sagar saltsarekin, urdaiazpikoa eta
langostinoak plantxan, ondoren txipiroiak eta bukatzeko etxean
egindakoak petit suisse-ak eta turroiak”. 

Pepi Arsuaga.- ”Hasteko pikatzekoak, urdaiazpikoa,... Gero, foie
eta barazki salteatua, erreboiloa eta txuletak. Bukatzeko almendra-
rekin egindako tartaren bat, izozkia eta turroiak”.

Denetarik, gabon gaueko menuan

Gaur egun ia 
etxe guztietan

urdaiazpiko, foie
eta bestelakoekin

hasten dira
gabonetako

otorduak. Eta
egunotan,

gainera, pikatzeko
dendan dauden
urdaiazpiko eta

foie onenak
jartzen dira.

Ondoren, lehen
bixigua jaten zen
bezala orain beste

arrain batzuek
erretzen dira,

erreboiloa
esaterako, baina

kokotxak eta
txipiroiak ere
badute lekua

menuan. Postrean
konpota jaten

segitzen da, etxeko
tartak ere egiten
dira eta turroiak

ez dira etxe
batean ere faltako 

Garai batean,duela 50 urte, gabonetan jaten ziren aza, zurrukutuna,
bisigu, arkume, oilasko eta abarren ordez, gaur egun zer jaten
den ere jakin nahi genuen eta aurreko lau emakumeengana jo
dugu berriro. Santo Tomas egunean taloak egin zituzten Pepi

Arsuaga, Begoña Aranzadi, Joxepi Garmendia eta Mariangeles
Ibarguren-ek kontatu digute zer jaten duten gabon gauean. Etxe
guztietan ez da berdina jaten noski, baina lau etxe hauetan jaten
diren jaki asko jango dira herriko beste etxe askotan ere.
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Eguberrietako errezeta zaharrak  
Lasarte-Oriako amonek kontatu digutenez, gabonetan ohikoa
zen, olio-azak edota zurrukutuna jatea hasteko, ondoren
bisigua erreta eta postrean sagar eta udareez gain, mertxika
lehortuak, aranpasak eta mahaspasak zituen konpota.

Guk aurten zurrukutuna (baratxuri zoparen antzekoa) eta olio
azak nola egiten diren azalduko dugu. Hau nahiko sinplea da,
aza egosi eta olio errea gehitzea besterik ez da, baina
zurrukutuna egiteko modu bat baino gehiago aurkitu ditugu.

Azolioa
Duela hamarkada batzuek, Eus-
kal Herriko Eguberrietan, azo-
lioa jaten zen. Beste toki
batzuetan olio-azak deitzen
diote plater honi edo aza bara-
txuri frijituekin; eta horixe bes-
terik ez da, aza egosiari
gainetik baratxuriekin erretako
olioa gehitzea. 

Guk Lasarte-Oriako emaku-
me baten errezeta aurkitu

dugu. Jadanik botata dagoen
Atsobakar Berri baserriko Mari
Tere Larrañaga emandako erre-
zeta hau, bere amona Anaren-
gandik ikasia da: Aza ongi
garbitu, eta, ongi txikitutakoan,
ur hotzetan sartzen da; gatz
pitin bat eta olio gordin pixka
bat erantsi, eta egosi egiten da.
Ahal zenean, urdaiazpikoaren
hezur zati bat botatzen zitzaion
egosteko. Aza ongi egositako-

an, bitsadera batekin atera eta
erretilu batean ipintzen da,
apur bat zabalduta, eta olio
beroa botatzen zaio, olio horre-
tan baratxuri zati batzuk frijitu
ondoren (zenbat eta hobea
olioa, orduan eta gozoagoa
izango da platera), eta mahaira
ateratzen da. 

Azaren kanpoko hostoak ez
ziren erabiltzen eta txerriei
ematen zitzaizkien.

Zurrukutuna
Zurrukutuna egiteko modu bat
baino gehiago aurkitu ditugu
eta gutxi gorabehera lau lagu-
nentzako bi errezetak jarriko
dizkizuegu:  

Osagaiak, 200 gramo bakai-
lao gazi, hezur eta azalik gabe,
"zopako" ogi bat, bi baxoerdi
oliba olio, baratxuri buru eder
bat, sei piper txorizero, sei koi-
larakada tomate saltsa, litro
laurden bat ur, litro laurden bat
arrain salda, pipermin erdia
(bizia) eta lau arrautza.

Bakailaoa gezatzeko, jarri
txino edo iragazgailuan eta era-
gin iturriko ur hotzetan. Papur-
tu bertan. Xukatu ongi
(kazolan, oliotan, su-festak egin
ez ditzan). 

Arrain salda egiteko, arrain
zuriaren buru eta hezurrak

egosi mantso-mantso azenario
bat eta porruaren berdearekin;
hoztu aurretik iragazi eta, nahi
baduzu, izoztu plaka mehetan,
behar duzunean pusketa hautsi
eta erabiltzeko. 

Beratu txorizeroak ur epele-
tan, ordubetez edo. Zabaldu
eta, labana txiki batekin igur-
tziz, jaso mamia barrualdetik.
Erantsi mami hori tomate sal-
tsari eta gorde. 

Lurrezko kazolan, erregosi
baratxuriak osorik su motelean.
Gorritzen hasi aurretik, atera
bertatik. Erantsi orduan bakaila-
oa eta pipermina. Eragin kazo-
lari, saltsa loditzeko. 

Txorizero eta tomatez egin-
dako saltsa eta xerra mehetan
ebakitako ogia erregosi, xuabe-
xuabe. 

Erantsi ura eta salda. Egosi

emeki-emeki, ordu eta erdiz,
tarteka bitsaderarekin ogia zan-
patuz, deseginez. Krema lodi-
lodia geratuko da. 

Zerbitzatu baino bost minu-
tu lehenago, erantsi arrautza
bana laguneko: zurrukutunean
eskalfatua (horretarako, egin
txuloa, ipini bertan arrautza eta

estali zopaz eta kazola tapaz)
edo, bestela, sardexkarekin ira-
biatu eta ongi-ongi nahasia. 

Bigarren errezeta
Osagaiak, 250 g. bakailao
(gezatu eta papurtua), zortzi
baratxuri-atal, kipula bat, piper
berde erdia, hiru piper txorize-

ro,  zopako ogi erdia, litro bat
haragi salda, litro erdi ur eta
olioa. 

Lapiko batean 5-6 olio koi-
larakada sutan jarriko ditugu.
Zuritutako baratxuri-atalak lapi-
koan jarri eta baita txikitutako
kipula eta piper berdea. Gorri-
tuta daudenean, bakailaoa eta
piper txorizeroen mamia gehi-
tuko ditugu. 

Dena apur bat goxatzen
utzi eta gero, zopako ogia bota-
ko dugu, aldez aurretik txikituta
noski. Azkenik, haragi salda eta
ura bota gehituko ditugu, eta su
motelean irakiten utziko dugu
25-30 minutuan. Zurrukutuna
zopontzi batean zerbitzatuko
dugu. 

Goizeko ordu txikietan
lagun artean jateko ere parega-
bea dela diote. 
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Agustin Mujikak, 50 urte
bete ditu aurten eta bizitza

bizi-bizia izan duela ezin da
ukatu. Urtea borobiltzeko Tta-
kun Saria jasoko zuen. Euska-
raren eta euskal kulturaren alde
egindako lana eskertzeko ema-
ten du urtero Ttakun saria
elkarteak eta aurten Agustin
Mujika Takolori ematea erabaki
du. 

Ez dirudien arren, euskal-
dun berria dugu Agus Mujika.
16 urterekin hasi zen euskara
ikasten eta bat-batean euskal
giroan erabat murgildu zen,
“futbola utzi eta Michelingo
bolatokian egoten nintzen
Julian Etxaide bolaria zenare-
kin, musika jaialdi guztietara
joaten nintzen, udan, udalekue-
tan begirale, gazte mugimen-
duan ere ibili nintzen”. 

1977an gau eskoletan ikasle
izan zen eta gerora, irakasle.
Bitartean, Donostian sortutako
euskarazko irakasle-eskolan
lehenengo promozioko kide
izan zen. 

“Maisutzako praktikak Lan-
daberri ikastolan egin nituen,
eta gero Pablo Garaikoetxea
ikastetxean euskarazko irakasle
hasi nintzen. A ereduan, astean
ia 5 ordu gela bakoitzean, 5
ikasgela eta ia 150 umerekin.
Berehala, euskara asignatura
izanik, inolako motibazio kul-
turalik ez zuten hainbeste ume
euskalduntzea oso zaila izango
zela sumatu genuen” adierazi

zigun. Horren ondorioz, zen-
bait ideia bururatu zitzaizkien,
eta hortik sortu ziren zenbait
ekintza: eskolan emititzen zuen
"Satorra irratia", Olentzeroren
eguna, kanpaldiak, Santa
Ageda...

Gainera, gerora horren eza-
gunak egin ziren Takolo eta
konpainia Olentzeroren etorre-
ra prestatzeko sortu zituzten

Lasarte-Orian. “Herriko ikaste-
txeen arteko jardueren artean
Olentzeroren eguna izaten zen
deigarriena: normalean, Zuma-
buruko plazan, ia 1.500 ume
biltzen genituen. Gehienek
lehen aldiz janzten zuten eus-
kal txapela edota buruko zapia.
Ikusgarria zen. Urtetik urtera
gero eta ume gehiago ziren
Olentzeroren zain, egun "magi-

koan". Giro honetan Olentzero-
ren etorrera prestatzeko Takolo
pertsonaia Xixuko ahatetxoare-
kin batera sortu genuen. Dina-
mika honetatik sortu ziren gero
Pirrutx (Patxi Sanz) eta Porrotx
(Joxe Mari Agirretxe) pailazoak
ere” azaldu zigun.

Takolo, Pirrutx eta Porrotxek
Euskararen I Maratoian egin
zuten bere lehen emanaldia,

azken finean "herrikoentzat
sortu zen proiektuak, azkenean
Euskal Herria osorako balio
izan zuen" kontatu zigun Agus-
tin Mujikak.

Lasarte-Orian ere euskara
eragile dugu Agus Mujika, izan
ere, 1986 inguruan sortu zen
Euskara Taldeko kide izan zen.
“Gure eginkizunak ezberdinak
izaten ziren: batzuek euskal
eremu baten aldarrikapenari
lotuak, beste batzuek girotzeko-
ak edota etorkizunari begira
erakundeetan egindakoak
Lehen ikerketa soziolinguisti-
koa egiten ere hasi ginen.
Geroago Udal Euskara Batzor-
dea sortu zen, eta pentsaera
ideologiko ezberdinetako jen-
dea elkartzen ginela ikusirik,
saltoa egiteko garaia zen. Herri-
tik udalera eta udaletik herrira,”
azaldu zigun. 

Honela, euskararen aldeko
kanpainak antolatzen hasi eta
Euskararen Maratoiaren ideia
sortu zen, “ giro horretan buru-
ratu zitzaidan 40 ordu euskaraz
egitea!”

“Lehenengo Maratoia, beste
guztiak bezala, oso neketsua
izan zen, baina bereziki bizia.
Uste genuena baino askoz
gehiago lortu zen,” onartu zuen
eta “hasieran, erokeria zirudie-
na, gerora herriko egun zoraga-
rri bihurtu da eta asko pozten
nau,” azpimarratu zuen Euska-
ren Maratoiaren aita eta zortzi-
koteko kideak. •

Agus Mujika, Takolo /  Irakasle-dinamizatzaile-...

Ttakun Saria eskuratu zuen euskararen alde egin duen lanarengatik

Euskararen Maratoiari buruz, “hasieran, erokeria
zirudiena, gerora herriko egun zoragarria bihurtu da eta

asko pozten nau,” esan du Agus Mujikak

“
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Alejandro Romok 83 urte
ditu, Orian jaio eta Zabale-

tako aldapan bizi, bizitza osoa
eman du herrian. Orain jada,
"lagunartean egon" eta lasai bizi
nahi du "ahal baldin badut".
Baina orain artean beti egon da
behar zuenari laguntzeko prest
eta esku ona izan du lanerako.

Parodiako irudiak, Zabaleta-
ko Teresa sorgina,... oro har kul-
tura edo jaiekin lotura duten
elkarte edo talde desberdinen-
tzat lan egin du Alejandro
Romok.

Esate baterako, San Pedro
Jaietako garai bateko buruhan-
diak Alejandrok diseinatu
zituen, baina “gero Irunen egin
zituzten, gure marrazkietan
oinarrituta.”

Eta egun hauetan Danok
Kideren egoitzan ikusgai egongo
den Jaiotza Erraldoiaren sortzai-
leetako bat dugu Joxean Gome-
zekin batera. 

Hala ere, azken urteetan
Alejandroren eskuetan egon da
jaiotzaren zaintza. “Hor ikusten
diren tramankulu guztiak etxeko
garajean prestatzen nituen.
Orduak? Batere konturatu gabe,
askotan goizeko ordu biak eta
hiruak iristen ziren” azaldu
zigun. 

Izan ere, birziklapenaren
maisu dugu Alejandro. Esate
baterako, Jaiotza erraldoiko
pieza gehienak birziklatuak
direla aitortu zigun, “jaiotza
erraldoian, 22-23 motor zahar

dauzkat jarrita. Bat bakarrik
erosi nuen, beste denak birzikla-
tuak dira, eta erositakoa ez nuen
jarri gainera, ez zeukalako inda-
rrik. Ia dena birziklatua da, ia ez
dut ezer erosten”. 

Gauzak honela, Jaiotzaren
zaintza gazteen eskuetan jartze-
ko garaia iritsi zela jakinarazi
zigun, “lana egiteko ez dugu
balio jada” eta iazkoa jaiotzaz
arduratzen zen azken urtea izan
zen, “bukatu dut. Aurten lagun-
duko diet, norbait joaten bada”.
Eta horrela izan da gainera, jaio-
tzaren zaintza eta lekukoa Txus

Alonso eta Iñigo Bobilloren esku
utzi baitu Alejandrok.

Romok laguntzen dituen tal-
deen artean, Kukuka antzerki
eta dantza eskola dugu. “Garra-
si Ixilak laneko trintxerak egin
nituen, dekoratu batzuk, maska-
rak,... beti zer edo zer, etortzen
direnean, hor ibiltzen gara sal-
tsan,” adierazi zigun.

Eta hau guztia, gustura egin-
dako lana denez, “ez da lana”
Alejandrorentzat. Gainera,
eskuzabaltasun osoz egiten du,
”ez zait kostatzen hori egitea,
naizena naiz eta besteei lagun-

tzea ez zait kostatzen, batzuk
esaten didaten arren ergela nai-
zela, lanak egin eta ez kobra-
tzeagatik. Ondo ordaindua
sentitzen naiz“.

Horregatik, Kukuka Antzerki
eta Dantza Elkarteak hainbat
urtetan Romok emandako lagun-
tza eskertu zion azaroaren 6an.

Kukuka Antzerki eta dantza
taldea, Porrotx eta Marimotots
herriko pailazoak, herriko hain-
bat talde eta mila bat lagun
bildu zituen jaialdian, Alejandro
Romori omenaldia egiteko tarte-
txoa egon zen. 

Kukuka Antzerki eta dantza
taldeko kideen eskutik egurrean
tailatutako oroigarri polit bat
jaso zuen Alejandrok, Lasarte-
Oriako kultur arloan musu truk
egin duen lanarengatik. Honela-
ko ekitaldien zale ez bada ere,
Alejandro Romok aitortu zigun
oroigarria "oso polita" dela eta
"pozik eta hunkituta" jaso zuela. 

“Eskertzekoa da hori. Baina
zoriondu nahi ditut beraiek ere,
egiten duten lanarengatik.
Antzerkikoek eurek dute meri-
tua. Nola ez nien ba lagundu-
ko!,” adierazi zigun. •

Alejandro Romo / Artisaua

Urtetan egindako lan eskuzabalarengatik omenaldia egin zion Kukukak

Naizena
naiz eta ez zait
kostatzen besteei

laguntzea,
batzuk esaten
didaten arren
ergela naizela,

lanak egin eta ez
kobratzeagatik.

Ni, ondo
ordaindua

sentitzen naiz”

“
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Ondo pasa gabon jaiak !



Milagros Etxaniz / Dendaria

Bere bizitza osoa irakaskun-
tzan eman eta gero, pasa

den ikasurtean iritsi zitzaion
erretiroa hartzeko eguna Koru
Goikoetxeari. 

24 urtez izan da Lasarte-
Orian irakasle eta horietatik 15,
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko
zuzendari bezala egin ditu.

“Lehendabizi Andatza Pla-
zan zegoen Ikastolan hasi nin-
tzen haur hezkuntzan. Hor
ginela zuzendaritzan parte har-
tzeko talde bat osatu genuen.
Ondoren, lehen hezkuntzara
pasa eta Sasoetako zuzendari
bihurtu nintzen,” azaldu zigun
Koruk.

Sasoeta eta Zumaburu ikas-
tetxeen fusioa bizi zuen Koruk,
“mapa eskolarra etorri zenean
bi ikastetxeen fusioa egin behar
izan genuen. Egoera gogorra
izan zen. Bi ikastetxe ginen,
ezaugarri antzekoekin, baina
ezberdinak. Baina zorionez,
oso ondo moldatu ginen guz-
tiak”. 

Euskararen presentzia esko-
lan nabarmentzeko lan handia
egin zuen zuzendaritza taldea-
rekin batera. “Talde lan handia
burutu genuen. Kontuan izan
behar da gure ikastetxean hasi
ginenean bazeudela irakasleak
euskaraz ez zekitenak, baina
bere aldetik asko jarri, eta
duela urte dezente klaustro
guztia euskaldun bihurtu zen,”
azaldu zuen.

Kontent dago gainera ikaste-
txean euskararen alde burututa-
ko lanarekin, “poza hartzen dut
egun eskolara hurbiltzen den
norbaiti umeak euskaraz
zuzentzen ikustea”.

Honetaz gain, Eskola kon-
tseiluko bultzatzaileetariko bat
dugu Koru Goikoetxea. “Ikaste-
txeak eta guraso elkarteak eska-
tutako zerbait izan zen. Ez
dakit noraino iritsiko diren,
bideak jarriak daude. Guraso,
irakasle, udaletxea elkarrekin
lanean ari dira gogor,” jakin
arazi zigun.

2009-2010 ikasturteko
amaierako jaialdian irakasleek
eta gurasoen elkarteak omenal-
dia egin zioten: “oso hunkiga-
rria izan zen momentua.
Agurrak oso gogorrak iruditzen
zaizkit, baina gurasoak oso eki-
taldi polita antolatu zidaten eta
irakasleek bertso polit bat kan-
tatu”. 

Hona hemen irakasleek
abestutako bertsoa:

Horrenbeste sentimendu
oroitzapen ta bizipen

bertso batean laburtzen
sarritan ez da jakiten.
Lehena zinen zu Koru

beti lanari ekiten
urte luzetan euskara

ta ilusioak pizten
laguntza eske joanda
ez duzu aterik ixten
irriparra ezpainetan
ta ezin meriturik ken
nahiz ta bazoazelako

guri malko batzuk irten
segi ezazu bizian

zure bidea egiten. •
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Koru Goikoetxea / Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko
zuzendari eta irakasle ohia

24 urte umeen hezkuntzaz arduratzen

Aburuza janari-denda
1972an ireki zen Lasarte-

Oriako Kale Nagusian. Hasie-
ran Milagrosen senarra zen
dendaria, eta bera laguntzaile.
Baina orain dela 27 urte sena-
rra hil zenean, Milagros jarri
zen janari dendaren buru,
“hasieran uste nuen ez nuela
aurrera ateratzen lortuko, baina
lortu nuen, eta hori niretzako
satisfazio handia izan zen. Eta
guztia, bezeroei esker.” 

Guztira, 38 urte egin ditu
lanean, horregatik, apirilean
erretiroa hartu eta Aburuza
janari-dendak ateak itxi zituen.

“Oso ibilbide polita izan da
hemen bizitakoa. Esfortzu eta
sakrifizio urteak izan dira,
baina burutu dudan jarduera
oso esker onekoa izan da”
adierazi zigun bere laneko
azken egunean.

Herritar ugariren hozkailuak
eta armairuak hornitu ditu Abu-

ruza janari-denda irekita egon
den denboraldi luzean, “immi-
grazioa eman zenean, jende
ugari etorri zen herrira, eta
hauek ere nire dendan erosten
zuten. Negozioak funtziona
zezan lagundu zuten” azaldu
zuen. 

Horregatik, “oso eskerturik
sentitzen naiz lasarteoriatarre-
kin eta biziarazi izan didaten
garaiarekin, oso polita izan da.
Badago jendea lanera kostata
joaten dena, ni ez, beti ilusioz
etorri naiz“ onartu zuen Mila-
grosek.

Gainera, “bezeroak askotan
esan didate denda honetan sar-
tzea etxera sartzea bezalakoa
zela. Denda txiki hauetan beze-
roekiko tratua etxekoekin beza-
lakoa da, oso hurbila. Erosketak
egiteaz gain, gure gauzetaz ere
hitz egiten genuen. Hemen
bezeroak lagun bihurtu dira,
eta nire erretiroa penaz hartu

Erretiroa hartu eta Aburuza
janari-denda itxi zuen

Euskararen
aldeko lan

handia egin dute
ikastetxean:

“Kontent nago
egindakoarekin.
Poza hartzen dut

egun eskolara
hurbiltzen den
norbaiti umeak

euskaraz
zuzentzen ikustea”

“
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Zero Sette akordeoi orkestra-
ren sortzaile eta zuzendari

Juan Antonio Mercerok 1990.
urtean, eman zion erreleboa
herriko gazte bati, Elias Goi-
kouriari. Aurten hogei urte egin
ditu orkestraren zuzendaritza
hartu zuenetik. “Norbaitek egin
behar zituen zuzendari lanak
eta ni jarri nintzen ideia askorik
izan gabe” onartu zuen Eliasek.

“Niretzat Zero Sette akor-
deoi orkestra bizi erdia da, edo
gehiago” azpimarratu zuen Elia-
sek. Izan ere, zuzendari lana, ez
da lan makala eta abesti berriak
aurkitu behar ditu, “abestia
entzun egin behar dut, partitu-
rak aurkitu, moldatu. Loaldiari
orduak kentzea da” aitortu
zigun.

Hamaika kontzertu eta parti-
tura zuzendu ditu geroztik,
baita orkestra kide ezberdinak
ere. Bi disko grabatu ditu eta
orkestraren 20. urteurrena bete
du zuzendari bezala. 

Bere lehenengo kontzertua
Billabonan izan zen eta,
herrian, urriaren 20ean, Biyak
Bat Erretiratuen elkarteak, Aran-
tzazuko Amaren elizan, antola-
tu zuen Zaharren omenaldian. 

2007a izan zen emanaldi
gehien zuzendu zituen urtea,
16 kontzertu, eta horietako bat,
gainera, berezia izan zen Zero
Sette Orkestrak Kursaal aretoan
jotzen zuen lehenengo aldia
zelako, Donostiako Orfeoiak
antolatzen duen Unicef jaialdia-
ren barruan. 

Honetaz gain, bere zuzen-
daritzapean, urtero antolatzen
den eta izena duen Akordeoi
jaialdia sortu zen, “deigarria da,
Lasarte-Orian akordeoi jaialdia
sortzea. Udalaren laguntzaz
noski. Jaialdia herriarentzat eta
akordeoiarentzat publizitatea
da. Era honetako jaialdi gutxi
dago”. 

Elias-en zuzendaritzapean
lehenengo txapelketa Reina
Sofiakoa izan zen eta “ausartak
izan ginen eta zuzendari bezala
bi urte neramatzala, Madrilgo

Reina Sofiara joan ginen eta
guretzat sorpresa ederra izan
zen irabaztea”.

Aipatzekoak dira ere orkes-
trak lortutako beste sariak:
Ourenseko Lehiaketako lehen
saria, Torrelavegako lehiaketako
lehen saria hainbat urtetan,
Cedeirako lehiaketako lehen
saria eta Frantziako Andrezieu-
xeko Sari Nagusian zilarrezko
domina, baita Ginebrako
Nazioarteko Sari nagusian ere. 

Horretaz gain, bidaia ugari

egin ditu orkestrak Estatu mai-
lan, baita Europa mailan ere.
Polonia, Frantzia, Italia, Suitza
edo Alemania bisitatu ditu
orkestrak Elias Goikouria
zuzendari duela.

Lasarte-Oriako ekimenetan
ohiko izaten da Zero Sette akor-
deoi orkestraren presentzia,
hala nola, Zaharren omenaldiko
jaialdian edo San Pedro jaietako
omenaldian. 

Baina, beste herriko taldee-
kin batera ere lana egin du eta

hainbat ekitaldietan ere zuzen-
du ditu. Aipatzekoa da, Alboka
Abesbatza eta Erketz E.D.T.-
rekin batera, Euskararen Mara-
toiari amaiera ematen dion
ikuskizuna, Eusko Irudiak,...

Aurki orkestraren 25. urteu-
rrena ospatuko da, “oso harro
nago horrelako akordeoi taldea
zuzentzeaz eta batez ere, akor-
deoi jole profesionalak ez dire-
nen taldea 23 urtez mantendu
delako eta kalitatezko lana egi-
nez,” azpimarratu zuen. •

Hogei urte Zero Sette akordeoi orkestrari eskainiak

Oso harro nago horrelako akordeoi taldea
zuzentzeaz eta batez ere, akordeoi jole profesionalak ez

direnen taldea 23 urtez mantendu delako eta
kalitatezko lana eginez

“

Elias Goikouria/ Zero Sette akordeoi orkestrako zuzendaria

dute askok,” adierazi zigun. 
25. urteurrenean janari-

denda guztiz berritu zuten,
“denda jada zaharkitua zego-
en, zerbait egin behar genuen,
eta horrek aurrera jarraitzeko
indar handia eman zidan. Nire
alaba zaharrenak diseinatu
zuen denda berria, bera ardu-
ratu zen guztiaz. Gainera, nire
ondoan okindegia jarri zuen.
Garai ederrak izan ziren haiek”
gogoratu zuen.

Orain hainbeste lan egin
ostean, erretiroaren garaia iritsi
zaio Milagrosi eta “nire bizi-
tzaren momenturik hobere-
nean nago orain. Lana uzteko
momentu ederra, osasuna dau-
kat eta bizitzaz disfrutatu nahi
dut. Urte hoberenak lanean
pasa baditut ere, oraindik
urteak geratzen zaizkit. Orain
arte egin ez ditudanenaz dis-
frutatzea dut helburua” aitortu
zigun. •

Oso
eskerturik

sentitzen naiz
lasarteoriatarrekin

eta biziarazi
izan didaten

garaiarekin, oso
polita izan da.
Badago jendea
lanera kostata
joaten dena,

ni ez, beti
ilusioz 

etorri naiz

“
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Santos Uribe herriko atletak
76 urte eta 40 urtetatik,

beterano mailan dabil lehian
punta-puntan. “Espainiako
hainbat txapelketetan egon
naiz eta Espainia osoa ezagu-
tzen dut, punta batetik hasi eta
bestera arte,” azaldu zigun.

Gaztetan, 17 urte zituela
egin zuen bere lehenengo
proba, “Hipodromoan Nazioar-
teko krosean Espainiako talde-
kako txapelketa izan zen. Ni
orduan, Hernaniko taldean nin-
tzen eta taldea sortzeko jendea
behar zuten” azaldu zuen.

Beterano mailan hasi
zenean, atleta lasarteoriatarra-
ren lehenengo taldea Michelin
izan zen eta horrekin lotuta,
Landaberriko gaztetxoen atletis-
moko begirale izan zen. Taldea
desagertu zenean, Andoaingo
Zumeatarra taldera joan zen,
“talde horretako Bixente Huizi

eta Joxe Mari Garin ezagutzen
nituenez, bertara joatea erabaki
nuen”.

Garai haietan iraupen-las-
terketetan, 800 eta 1.500
metrotako probetan parte har-
tzen zuen Santosek. Hau guz-
tiaz gain, Behobia-Donostia
lasterketa hamaika aldiz eta lau
maratoitan parte hartu du. 

Gaur egun, martxako probe-
tan dabil. “Belaunak mindu eta,
duela hamar bat urte, martxa
egiten hasi nintzen” onartu
zuen.

Aurten, Gipuzkoako eta
Euskadiko txapelduna dugu
Santos Uribe 75 urtetik gorako
5 km-ko martxa proban.

Eta horretaz gain, bi lehia-
keta hauetan proba horretako
Estatuko marka hautsi zuen
atleta lasarteoriatarrak. Gipuz-
koako txapelketan, ordura arte,
38:09an zegoen, marka 37:25

utzi zuen eta hiru astetara, Eus-
kadikoan 36:05ko denbora
egin zuen.

Nahiz eta belaunean min
izan, Lasarte-Oria Bai! krosean
ohiko da Santos. Horregatik,
omenaldi gisa, Ostadar Kirol
fundazioko antolatzaileek aur-

ten 1 dortsala Santosi ematea
erabaki zuten.

“Poz handia dut horregatik.
Gainera, nire lagun mina den
Eulogio de la Sernak eman
zidan dortsala krosaren aurkez-
penean ” adierazi zigun atleta
beteranoak. •

Santos Uribe/ Atleta beteranoa

Aurten
Gipuzkoako eta

Euskadiko
txapelak

eskuratu eta bi
alditan Estatuko
errekorra hautsi
du. “Poz handia

dut” adierazi
zuen Lasarte-

Oria Bai!
krosean 

1 dortsala eman
ziotenean

“

Ostadar K.F.ko emakumez-
koen kadete futbol taldeko

kidea dugu Miriam Infante gaz-
tea.

Gaztea izan arren, 15 urte,
16 urte azpiko mailan Euskadi-
ko selekzioarekin jokatzen du,
noizbehinka Emakumeen Super
Ligaxkan jokatzen duten Errea-
leko futbolariekin entrenatzen
du, eta Espainiako selekzioare-
kin jokatzeko ere deitu diote.

Miriamek bost bat urterekin
hasi zen baloiari ostikoka.
Gogoan du baloia izan zuela
oparirik politena. Gero, futbola
aukeratu zuen beste kirol
batzuen artean eta maila onean
ari da jokatzen. “Kirol honek

zoratzen nau, oso gustukoa dut.
Beste kirol batzuk ere egin ditut,
baina 11 urterekin futbola auke-
ratu nuen asko gustatzen zaida-
lako, eta hemen nago,” onartu
zuen Infantek.

Euskadiko selekzioarekin
hainbat partidatan parte hartu-
ko du Lasarte-Oriako futbola-
riak. Lehengo asteburuan, esate
baterako, Valentziako Erkidego-
an egon da Espainiako txapel-
ketako lehenengo fasea
jokatzen eta Euskadik sailkape-
na lortu zuen taldeko lehenen-
go bezala. 

Honetaz gain, aurten, 17
urtez azpiko Espainiako selek-
zioarekin jokatu du 2011ko

Europako Txapelketarako sail-
katzeko torneoan Georgia, Bie-
lorrusia eta Holandaren aurka.
Hiru partidak irabazi zituzten,
hiruetan jokatu zuen partidu
osoa Lasarte-Oriako jokalari
gazteak eta lehenengoan bi gol
sartu zituen. “Hiru partiduetan
egindakoarekin oso pozik eta
gustura nago,” aipatu zuen.

Aipatu bezala, Errealeko
Super Ligaxkako neskekin
entrenatzen da, baina Miriamek
adierazi zigunez, “ez dut joka-
tuko oraindik. Esan didate gaz-
tea naizela, entrenatzeko eta
lasai hartzeko. Etorkizunean
ikusiko da. Agian lagunarteko
partiduren bat jokatuko dut”. •

Miriam Infante / Futbol jokalaria

Euskadi eta Estatuko selekzioarekin
hainbat partida jokatu ditu aurten

L a s a r t e o r i a t a r r a k  2 0 1 0 e a n  

Futbolak zoratzen nau, oso
gustuko dut. Beste kirol batzuk ere

egin ditut, baina 11 urterekin
futbola aukeratu nuen

“

Errekorrak, dominak eta omenaldia 
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Zaballosek Urchueguiaren lekua hartu zuen.- Otsailean, Ana Urchueguia alkatea
hurrengo hauteskundeetan ez zela aurkeztuko zioen zurrumurrua egi bihurtu zen. Lasarte-Oriako alkatetza
utzi eta Eusko Jaurlaritzak Txilen duen ordezkaritzan lanean hasiko zela jakin genuen. Horren ondorioz,
hurrengo hauteskundeetara arte, Jesus Mari Zaballosek, Gazteria eta Jaien batzorde buruak, Anaren lekua
hartuko zuela ere jakin zen. “Momentua zen, erabakia hartu beharra nuen eta udalbatzan dagoen jendeari
lekua utzi” azpimarratu zuen Urchueguiak. Martxoaren hasieran hartu zuen kargua Zaballosek eta bere
lehenengo diskurtsoan, "oso eskertua nago eta ilusioz betea gaur eman didaten betekizunarengatik eta, era
berean, kontziente naiz niregan hartzen dudan erantzukizunaz," adierazi zuen gaur egungo alkateak. • 

Kukuka antzerki eta dantza eskola sortu zen.- Landaberri Dantza eta Antzerki
eskola bezala sortutakoa, aurten Kukuka elkartea bilakatu da. Zortzi urteko ibilbideren ostean, taldearen
eraberritzea eman zen eta egun, izaera juridikoa eta antolakuntza berria du antzerki eta dantza eskolak.
Gero eta ikasle gehiago ditu eta mugimendu handia eragin du, aurten 650 ikasletik gora dira. “Poliki-
poliki jaiotako antzerki eta dantzaren mundu hau, hazten eta hezten joan da, egun errealitate handi bat
osatuz,” azaldu ziguten arduradunek. Proiektu herrikoia den heinean, finantzaketan herri guztiak parte
hartzea ezinbestekoa du. Diru laguntza apurrak eta ikastaroen kuotak ez dira nahikoa, eta beraz Porrotx
eta Marimotots pailazoen emanaldi berezia antolatu zuen Kukukak, Zubietan. Pailazoekin batera herri-
ko elkarte eta talde ezberdinak dantzan eta kantuan jarriko zituen.•
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Izan Eguberri zoriontsuak !
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Iñigo Artolak 
urte oparoa izan du.-
Aurten ere, lanpetua

egon da Iñigo.
Zinemako izar eta
zuzendarien, hala

nola, Olivia Williams,
Marisa Paredes,

Ernesto Alterio, Imanol
Uribe edo pertsonaia

ezagun askoren
sinadura eta argazkiak

lortu ditu.
Irudiotan ikus

ditzakezue bere
altxorretako batzuk. •

Hollywoodeko izarrekin egon da aurten Iñigo.Argazkian, John Malkovich aktore eta zuzendariarekin. Aitor Lopez Rekarte futbol jokalari ohia aurkitu zuen Donostiako kaleetan.

Alex de la Iglesia zuzendariarekin ere topo egin zuen herritarrak.Pasqual Maragall Generalitateko lehendakari ohiarekin egon zen Iñigo.
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Jon  ALTUNA

Aginagako etxe askotan
nekazaritza, abeltzaintza
eta arrantza uztartu

dituzte eta horietako batekoa da
Joxemiel Bereziartua, lagunen-
tzat Mikel, eta hasteko zera argi-
tu digu: "Batzuek Aginaga
Usurbilgo auzoa dela esaten
dute, baina guretzat herria da".
Zazpi urterekin hasi zen txalu-
parekin arrantzan, amak igerian
ikasi eta "komunio txikia" egin
arte, ez zion utzi eta, baina
aurretik sardexkarekin harrapa-
tzen zituen aingirak. 

Hiru bat urte zituela izan
ziren uholde beldurgarri batzue-
tatik guztia dauka gogoan eta
bizitzako pasadizo eta ibaiaren
inguruko kontu eta datuekin,
liburu bat idazteko zirriborroak
egiten hasi da. "Ni mundu hone-
tatik joaten naizenean horietatik
asko galduko dira bestela". 

Bereziartuak dio bera, aita
eta osabak beste ez dela inor
ibili errioan arrantzan eta ez
duela inork hain ondo ezagu-
tzen. Aurreko mendeetatik era-
bili ohi zituzten eta galtzear
diren erreminta, arrain, txori eta
hegazti, arbola eta Oriako ibai
bazterren izenak jaso nahi ditu
liburuan. Lekuen izen den
denak dakizki hasi Oriotik eta
Lasarteraino tramoz tramo. 

Baserriko lana eta bizitza
"oso txarra" zela dio, "Ala (txa-
lupa) handiarekin ibiltzen
ginen, lurrak urez bestaldean

geneuzkan eta gehiena bizkar
gainean erabili behar,...". Gai-
nera, paper fabrikek botatzen
zuen zikina zela eta urte
batzuetan ibaia beltza jaisten
zen eta ez zen ia txitxardinik,
(berak horrela deitzen die
angulei) edota beste arrainik eta
garraiolari lana aukeratu zuen".

Garraiolari
"Garai batean beltza egon zen
erreka, ez zegoen arrainik, ez
zegoen ezer bizirik. EPOn hasi
nintzen, Hernaniko Eskola Pro-
fesionalean, delineatzaile
industriala ikasten, 14-15 urte-
rekin eta ondoren, Michelinen
lanean baina soldaduska pasa
bitartean miseri bat ordaintzen
zuten, 5.500 pezeta 1968an.
Lagun batzuek gidatzeko bai-
mena atera eta 9.000 irabazten
zituzten Donostian lanean. Nik
esaten nuen, "nik zertarako
estudiatu dut? Hauek nire
doblea irabazten!", beraz,
garraiolari hasi nintzen Berga-
rako batzuekin eta hiru urte
ondoren neure kontura". Han
hasterako, kontuak atera zituen,
(pentsuaren salneurria,...) eta
argi esan zien gurasoei base-
rriarekin ez zegoela ezer onik.
"Arrantza zen gure bizi poxa,
txanponak ere hortik ateratzen
ziren. Ura beltza egon zenean
izorratu zen dena". 

Orain, 2000. urtetik, jada
txitxardinen arrantza utzita
dauka eta garraiotik ere "ahalik
eta azkarrena" erretiratzeko

asmoa du. "Bost urte, beste bi
erantsiko dituztela ere esaten ari
dira,... baina sasi mediku beza-
la, gero eta bezero gehiago ere
badauzkat eta igual lehenago
erretiratuko naiz. Eta hortik ez
naiz jubilatuko, gogokoa dut
eta,..." Lagun asko egin ditu
mina duenari lagunduta. 

Bertsolari
Bi astean behin joaten da Jon
Azpillaga bertsolariarengana. Bi
belaunetatik operatu behar
zuten eta pare bat urtetan izo-
rratua egongo zela uste zuen:
"akabo nire bertso saioak" esa-
ten omen zion, baina Bereziar-
tuak minak kenduko zizkiola
esan eta oraindik ez da operatu.
Aspaldiko lagunak dira Azpilla-
ga eta Bereziartua. Hau gaztetan
ibili zen bertsolari, besteak beste
Peñagarikano eta Muruarekin,
baina ez omen zen plaza gizona
eta utzi egin zuen. 

Gerora hainbat bertso paper
idatzi ditu hala ere. Batzuek
Oiartzunen Girizia elkarteak
antolatzen duen bertso paper
lehiaketara bidaltzeko. Beste
bertso batzuek kartzelan preso
den Xabier Aranburu "Xomorro"
agiñarrari bidali zizkion eta
honek erantzun. Udako oporre-
tan lasto bila joaten ziren eta
"Xomorro" eramaten zuen
laguntzaile. "Bazkalostean jo
eta fuego ibiltzen ginen bertso-
tan biok. Gainera, lasai,
aurrean inor ez geneukala,..."
kontatu digu Bereziartuak. 

Koinatua hil zenean apaizak
lau bertso jarri eta hiletan kan-
tatu zituen. Gero berak zortzi
jarri zizkion apaizari. 

Goizean goiz idazten ditu
bertsoak. "Lo gutxi egiten dut,
lau ordu terdi, eta nire burua
argiena orduantxe egoten da,
goizeko 5ak aldean". 

Sasi mediku
Beste magnetista batek eman
zion sendatzeko eta minak ken-
tzeko duen dohainaren berri:
"berak baino energia gehiago
nuela esan zidan eta hark ia
dena sendatzen zuen. AEBetan,
Finlandian,... estudiatu zuen eta
esaten zuen magnetismo eta
energia denok daukagula, baina
gutxi gorabehera sei milioitatik
batek daukala sendatzeko beste
energia". 

Orkatila edo belauneko
bihurrituen minak hiruzpalau
saiotan kentzen omen ditu bere
eskuekin. "Bestela bi hilabete
inguru behar dira sendatzeko.
Aurreratu egiten dut nik". 

Ez hori bakarrik. "Muina

muinarekin jarri eta energia
negatiboak ere txupatzen ditut.
Munduan bakarrenetarikoa
naiz hori egiten duena. Arrisku-
tsua da niretzako. Depresioan
daudenek energia negatibo
asko edukitzen dute: dena ez,
ez eta ez; eta asko daukanari
dena txupatzen badiot, ni gai-
xotu naiteke. Hor kontuz
ibili beharra daukat".

Kontu hauetan
sinesmen handia
du eta liburuak
begiratu ditu:
"nabilen tokian
nabilela ere,
horretarako
tartea 
hartzen
dut". 

“Arrasteroen erruz galdu zen angula”

Joxemiel Bereziartua Aginako Uriberri baserrian jaio zen, eta ondo ezagutzen
ditu Oria eta honen ibai ertza, ala deituriko txalupa tradizionalean makina bat
joan etorri egin baitu hara eta hona, batetik arrantzan eta bestetik baserrian
lantzen zituzten lur gehienak ibai bestaldean zituztelako. Txitxardinak
(angulak) hartzen gau askotan ibilia bada ere, garraiolaria da ofizioz, eta
sasimedikua afizioz. Eskuekin sendatu eta minak kentzen ditu. Lasarte-Orian
Mikel deitzen diote duela 35 urte iritsi zenetik. Bertsoak idazten ditu eta
bizitzako pasadizoekin, liburua argitaratzeko zirriborroa idazten ari da.

Erreminta,
arrain, txori eta
hegazti, arbola
eta Oriako ibai
bazterren izenak
jaso nahi ditut
liburuan. Ni
mundutik joaten
naizenean izen
horietatik asko
galduko dira
bestela

“

❚ 2000. urtean utzi zion Orian txitxardinak harrapatzeari  ❚ 1967ko gabon gauean 37 kilo
hartu zituzten bere aitak eta biek  ❚ 18 urte zituenetik garraiolari gisa ari da lanean 
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Joxemiel Bereziartua Angula arrantzale, garraiolari eta sasi-medikua
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Lanak uzten dion tartetan
sendatzen eta minak kentzen
ibiltzen da baina ez du kobra-

tzen. "Ez, borondatea. Titulu-
rik ez daukat eta, baina
konstelazio familiarrak
egiten dituen Irungo lagun
errumaniar batekin atera-
ko dut Reiki titulua". 

Ez da geldirik egoten den
pertsona, denbora hartzen du
denerako "Nik gauza asko eta lo
gutxi egin dut. Gauza asko egite-
ko lo gutxi egin behar da" dio
eta horrek azalpena ere badu:
"Lau ordu eta erdi egiten ditut lo.
Loak bi zati ditu, nik gaztetan
bederatzi ordu egiten nituen,
baina gero txitxardinetan lo gutxi
eginez hainbeste gau pasa eta,
(hiru egun batere lorik egin gabe
ere bai), nire burua jada lo erdia-
rekin gelditu da, nahikoa du,
baina kargatzen joaten naiz eta
ostiral gauean bederatzi ordu
egiten ditut. Ez minutua gora ez
minutua behera. Matematikoa
da. Lau ordu eta erdi ere berdin,
ez minutua gora ez behera". 

Txitxardinak biltzen
Zazpi urterekin hasi zen angula-
tan, beti gauez biltzen zituzten,
"hontzak dira gure lagunak.
Gogorra da, baina, gustatuz gero
badakizu,... gustuko lanean ez
dago aldaparik". Gau batzuetan
angula batere harrapatu gabe
itzuliko ziren etxera, baina beste
askotan kilo batzuekin ere bai.
1967ko gabon gauean 37 kilo
angula hartu zituzten aita eta
biek, gau batean bildu duen
gehiena: "errioa kafea bezala
zetorren, beltza, paper fabrikak

botatzen zuen zikinarekin,
baina, gabon garaian 15 egun jai
ematen zien langileei. Papelera
itxi eta segituan garbitzen zen
ura. Kasualitatez, 1967an, euria
egin zuen, urak garbitu eta bere-
halaxe, ilargia tokatu zen eta
gabon afaria bukatzen ari ginela
aitak esan zidan, "bada ezpada
joan hadi argiarekin, txitxardinak
izango dituk igual gaur". Orduan
17 urte nituen, joan nintzen, eta
dena zen angula: "urik ez da
ikusten, aita, dena da txitxardi-
na" esan nion. Aitak ez zuen
sinesten. Gehiena gau hartan
bildu nuen aitarekin, 37 kilo
angula. Hurrengo gauean 27,
hurrengoan 13,... Hirugarren
egunean hasi zen berriz ur bel-
tza sartzen, eta akabo. Akabatu
egingo ziren denak noski". 

Ur beltzak etortzen ziren
garai hartan, aita eta biak,
Zumaiara joaten ziren arrantza-
ra eta gero Debara ere bai,
barruko arra asetzeko. "Odolean
dugu arrantza. Igandetan joaten
ginen trenean, ilundu arte, gero
astelehenetan saltzeko". 

Blok baliotsua
Blok batean 1993tik aurrera
saldutako aingira, angula,...
kilo eta prezioak jasota ditu,
eguneroko batean bezala,
2000. urtean utzi zuen arte. "50
urte betetzerakoan utziko nuela
esan nion neure buruari". 

Arrain eta angulak saltzeko
bezero onak zeuzkala dio Bere-
ziartuak. "Ama Donostiako
"Casa Nicolasa"n izan zen
sukaldari ezkondu zen arte
(orain gutxi itxi da jatetxe fama-
tu hau); eta harrapatzen geni-
tuen txitxardin asko hara
eramaten genituen. Geuk
maneatzen eta prestatzen geni-
tuen, arpillera gainean mimo
guztiarekin sikatuaz, ez beste
angulero handi eta industrialek
bezala. Nik ikusten ditut eta
hain onak ez dira ateratzen".

Txitxardinaren galera
Gaur egun ia ez dabil angula-
rik. Bereziartuak argi du zerga-
tik gertatu den galera hori:
"Batetik, paper fabrikako ur

zikina dago, baina azken urtee-
tan arrastean aritu zirenek izo-
rratu zuten dena. Mugitzen den
guztia edo ia guztia harrapatu
zuten. Lehenago erdiak edo
gehiago gora pasatzen ziren,
eta utzi beharra dago aingira
egin dadin. Ia dena harrapatzen
baldin bada, eta ez bada aingi-
rarik, azkenean akabo. Arraste-
arrantzaleek, tratua egina zuten,
Zaikola arte arituko zirela; hor-
tik berez ez zuten pasatzerik,
baina gehiago eskatzen hasi eta
azkenean Usurbileraino ibili
ziren. Asko harrapatzen zuten".

Gehiegizko harrapaketa
Dena den antxoa bezala txi-
txardina ere errekuperatuko
dela uste du. "Utziz gero bai.
Eta azkar errekuperatuko da
gainera. Galarazten hasi zire-
nean arrastean harrapatzea
galarazi bazen ez zen hau ger-
tatuko. Lagun batzuek ibili
ziren Santanderrera joanda
baina ez zuten ezer lortu. Orio-
koek izorratu zuten, itsasoan
zenbiltzanek, antxoaren kan-
paina bukatutakoan eta atuna-
rena hasi bitartean, honetan
ibiltzen ziren. Nik 80 arraste-
ontzi paseak kontatu nituen
behin errio txiki horretan buel-
taka, eta hori asko da". 

Orain azaroaren 15etik
aurrera bi hilabetetan uzten
dute soilik, baina berandu da
Bereziartuaren ustez. "Lehena-
go hartu beharreko neurriak
orain hartu dituzte. Alarekin
genbiltzanekin hitz egindakoa
konplitu balute, jarri zen muga-
tik behera aritu balira, ez zen
hainbeste galduko". 

Badaki berriz txitxardinetan
hasiko balitz harra berriz piztu-
ko litzaiokeela. "Oraindik ere
lagun bati esaten diot, "gaur
joan hadi" eta nora joan ere
esaten diot". Bereziartuak dio
errioan alarekin gehiena ibilita-
koetako bat bera izango dela.
Gehiena ibilitakoak eta denetik
harrapatzen, ni, aita eta osa-
bak, sei anai ziren, denak
arrantzaleak: aingiretan, izkire-
tan,... Amak egiten zituen
esparberekin, berunekin hon-
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Goizean idazten ditut bertsoak.
Lo gutxi egiten dut, lau ordu terdi,
eta nire burua orduan dago argiena 

“ Muinarekin energia negatiboak
ere txupatzen ditut. Munduan
bakarrenetarikoa naiz hori egiten

“

Urik ez da
ikusten, aita, dena
da txitxardina"
esan nion. Aitak
ez zuen sinesten.
Gau hartan 37
kilo bildu genuen,
hurrengoan 27,
hurrengoan 13,
baina berriz ur
beltza sartzen 
hasi zen eta akabo

“
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dora botatzen diren sareekin,
azpian harrapatutako arrain
guztiak jasotzen genituen:
lupia, korrokoia,...” 

Bereziartuatarrek alarekin
egiten zuten angulen arrantza:
atoian, soka baten laguntzaz,
goian, erdian edo behean kala-
tuz. "Hotza egiten bazuen azpi-
tik joaten zen txitxardina, hego
haizea bazen goitik. Baia han-
dia izaten zen eta makina bate-
kin ekartzen zen txitxardinak
askara botatzeko. Alan bertan 8
arroako aska geneukan". Ehun
kilokoa beraz. 

Pisua neurtzeko libra eta
arroa erabiltzen zuten, eta sai-
lak goldeetan neurtzen zituz-
ten. Metroa, hektarea eta kiloa
gerora zabaldu ziren. "Neurri
horiek galdu egin dira , txori
eta arrainak ere desagertzen ari
dira eta nik ama lurra defenditu
nahi nuke. Eta aldi berean
galdu baino lehen guzti hori
liburu batean jaso". 

Nekazari
Angula asko harrapatzen
zenean ongarri bezala erabil-
tzen zela esatea txorakeria irudi-
tzen zaio. "Guk lurrari ez genion
santa sekulan bota. Aginagan ez
dut hori ikusi. Udan aingira egi-
tera zihoana ere harrapatzen
zen, eta hezurra zeukana ezin
zenez saldu oiloei ematen
zitzaien bizi bizirik, gustura
jaten zuten".

Dena den, ala denetarako
erabiltzen zuten, ez bakarrik
arrantzarako: "Soro gehienak
Oria bestaldean geneuzkan.
Batzuk Usurbil aldera, Aginaga
parean, erdian ere bai eta bes-
teak Orio aldera, kilometro bat
behera eta beste kilometro bat
gora. Gutxi gora behera bost
golde artoa eta babarruna egiten
genituen. Ia bi hektarea. Hiru
golde hektarea bat dira. 3.333,33
metro karratu" jakinarazi zigun
Joxe Miel Bereziartuak. 

Garai batean gabarrak ere
jarri ziren, ibai bestaldera idi
parea eta traktorea pasatzeko
moduko ontziak. "Motorrik ez
zen eta polainarekin mugitzen
ziren. Polaina, arrauna bezala-
koa da, bere zuloarekin, baina

pala luzeagoa dauka, metroter-
dikoa edo. Zenbat eta pala
luzeago indar handiagoa behar
zen mugitzeko". 

Arotz 
2000. urtean laga zuen angulen
arrantza, baina oraindik jaiote-
txean dauka ala, Bereziartuak
berak egindakoa. Aitona zuen
arotza eta bi osaba ere bai.
"Azkena egin nuena urte erdian
egin nuen neuk bakarrik astebu-
ruetan lana eginez".

Jubilatutakoan Veneziara
joateko asmoa daukala ere kon-
tatu digu: "Ikusi ditut gondola
horiek nola ibiltzen dituzten,
beste era batera egiten dute
indarra, eta indar asko galtzen
dute, hemen baino gehiago.
Gizaldi eta gizaldietan ibiliko
ziren horrela, baina hemengo
teknika erakusteko gogoarekin
joango naiz". 

Arraunlari
Indar handikoak izan dira Bere-
ziartuatarrak. Aita eta osabak
oso onak ziren arraunean eta
polainarekin. Joxe Miel Bere-
ziartuaren aita 38 urtera arte
ibili omen zen arraunean, Orio,
Donostia eta Zarautzen. Baina
berari ez zion aitak, arraunean
eta pisuekin ibiltzen utzi, aita
hernia diskaleko arazoengatik
operatua zegoen eta. "Niretzat
ez zuen astakeriarik nahi. Bera
bai, arraunlaria izan zen. Lau
anaik aita patroi zutela bateletan
estropada denak irabazten zituz-
ten, Agiñan bandera asko daude
aitak eta osabek irabazita. Indar-
tsuak ziren, ia bi metrokoak". 

"Nire aitari inork ez zion
irabazten. Aitak, gure etxetik
goiko zubiraino egin zuen
apustua Otamendi abizeneko
beste aginar baten aurka eta
irabazi egin zion noski", hain-
bat kontu ditu Bereziartuak.  

Berak desafioa bota zion
behin Joxe Luis Korta ezagunari,
baina ez du sekula apustu eta
norgehiagokarik egin. "Oriota-
rrek Katxiña jatetxean ospatzen
dute banderak irabazten dituzte-
nean eta urte bukaeran ere han
elkartzen dira. 9 urtetan joan
nintzen ni larunbatero semeekin

eta beste senide batzuekin ber-
tan bazkaltzera eta behin Korta
han zen. Beti esaten zuten ez
zuela edaten, baina egun hartan
kargatuta etorri zen gure mahai-
ra, besterik ez, xanpaina edan
omen zuen. Han zebilen harro,
"onenak gaituk" esanaz, eta esan

nion: "Beitu Jose Luis, hi arrau-
nean onena izango haiz, baina
polainean ez eh, nahi duanean
bota milioia (pezeta)" jaurti nion
erronka, ausart. "Nahi baduk
gure etxetik Orioko zubira eta
nahi baduk zubira eta buelta".
Buelta erdi eman eta sukaldera

joan omen zen eta han "horren
kontra? Jai daukak" esan  zioten.
"Aspaldi ez naiz jardun baina
preparatuta ez al nioke ba horri
irabaziko?" galdetzen omen
zuen Kortak: "kostako zaik,
eorrek ikusi" esan omen zioten.
Mahaira etorri eta esan zidan:
"Hi Joxe Miel, hiru hilabete
ematen al dizkidak preparatze-
ko?" "Nahi baduk hiru hilabete,
nahi baduk hiru urte eta nahi
den denbora. Ni beti nago pre-
paratuta". Asko ibiltzen nintzen,

Aginagako Uriberri baserrikoa da Joxe Miel Bereziartua. Etxe aurrean, arrantzan egiteko eta ibaia gurutzatzeko ala ontziak.

Aita 38 urtera arte ibili zen
arraunean, baina ez zidan pisuak
altxatzen eta arraun egiten utzi

“

Azkena egin nuen ala jaiotetxean
daukat. Urte erdian egin nuen neuk
bakarrik asteburuetan lana eginez

“
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ez neukan preparatu beharrik.
"Bueno elkarren berri jakingo
diagu" esan zuen baina gaur
arte" gustuko du kontu kontari
aritzea Bereziartuak. 

Indartsua, pultsuan nagusi 
Istorioak bata bestearen atzetik
kontatzen ditu Bereziartuak: "17
urterekin Sanpraixkutan txapel-
duna izan nintzen pultsuan eta
geroztik inork ez dit irabazi.
Europako txapelduna ere etorri
zen, nire lagun bat eta beste
enteratu ziren Irun eta Donostia-
ra zetorrela eta lagunak esan
zidan: Oraingoan ikusiko diagu,
potrorik baldin baduk honi joka-
tuko diok". "Galdu egingo dut,
noski, baina ez dut atzera egin-
go", esan nion. "Irabaztekotan
horrelakoren batek irabazi
beharko dit". Galdetu zioten hari
enfrentatuko al zen hemen ingu-
ruan kontrariorik ez zuen bati
eta baietz hark. Normalean
ezkerreko eskuarekin adar bati
heltzen zioten eta Trintxerpen,
Avenida kafetegian ez zen horre-
lakorik, mahaiari helduta berdin
ez ote zen galdetu nion, eta "ui"
belgak. Niregatik ez zuen inork
xentimorik ematen, baina nire
lagunek bazekiten aurreneko
zakarraldiari eusten banion nirea
zela garaipena, aurrenekoan
dezente eraman zidan, baina nik
heldu eta heldu, halako batean
berriz erdiraino eraman nuen,
han ere jotzen zuen, baina nik

aguanta, horrela irabazi ditut eta
gehienak. Eta behin ikusten nue-
nean indarrak joaten ari zitzaiz-
kiola, tarteka, ttak aurrera egiten
nuen eta ikusi nuenean, orain-
txe!, kolpea bota nuen. Zazpi
minutu eta 22 segundo izan
ziren. Geroztik kontrario asko
izan dut, baita sagardotegietan
ere. Hau 60 urterekin uztea pen-
tsatuta daukat, meta hori jarrita
daukat. Iñaki Perurenaren laguna
naiz, eta "hi nik galtzekotan hi
bezalako batekin galdu behar
diat, sona pixka bat duenarekin"
esaten diot". Perurenarekin nor-
gehiagoka horrek izatekotan las-
ter izan beharko du 60 urte
beteak baititu Mikelek. 

Harri-jasotzaile
Iñaki Perurena eta biak Ariste-
rrazun, Aiako San Pedron, eza-
gutu ziren. Biek zuten
harri-jasotzaile izateko ametsa
eta ezkutuan aritzen ziren. "Jun-
tatu ginen etxean uzten ez zigu-
ten bi. Baina hura aurrera atera
zen" "Astakeriak zirela, hortik ez
zegoela ezer, gerriak izorratuko
nituela,...” esaten zidan aitak eta
ni isilka ibili arren aita enteratu
eta esan zidan serio: "berriz jaki-

ten badit horretan habilela, atea
itxi eta kanpoan geratuko haiz". 

Aristerrazun zaletasun han-
dia zegoen eta kirolari asko
elkartzen ziren. "Hil berri den
Mendizabal aizkolari eta harri-
jasotzaileak esan zidan behin
harriari asko begiratzen niola
eta altxatuko ote nuen. Arropak
ekarri zizkidan, baina gerrikoa
ez nuen jantzi, "gerriak beti
ondo eduki ditut" esan nion eta
gerrikorik gabe erraz altxa nuen
12 arrobakoa, 150 kilokoa.
Haiek egiten zidaten xaxa". 

14-15 urterekin ehun kiloko
ongarri zakuak baserriko ganba-
rara igoak zituen. "Larunbat
batean, Luis Atxega harrijaso-
tzaileak ekarri zituen ehun kilo-
ko ongarri zakuak etxera.
Orduantxe uzten ari zen. Aita-
rengatik galdetu zuen, baina
neuk eramango nituela esan
nion. "Bai zera", hark. "Oraindik
ume bat haiz hi." "Ume bat
izango naiz baina ni ehun kilo-
rekin ibilita nago, Aginagako
sozietatearen aurrean, esku
zulorik gabeko 100 kiloko harria
herriko festetan altxa nuen".
Kamioitik bizkarrean jarri eta
tipi tapa ganbararaino igo

nituen, hirugarren pisura, lau
zaku. Hura harrituta. "Nirekin
etorri behar duk" esaten zidan,
"pentsuak banatu eta harriak
jasotzen erakutsiko diat"... baina
ni eskolan nenbilen. Nik nahi
nuen, baina etxean ez".

250 kilo bizkarrean
Iñaki Perurenak kontatzen omen
du proportzioan bera baino
indartsuagoak badirela eta Bere-
ziartuaren marka bat aipatzen
du. "21 urterekin 75 bat kilo
izango nituen, eta 250 kiloko
bidoiarekin 20ren bat metroko
joan-etorria egin nuen. Nire
nagusia zen santanderino batek,
Castro Urdialesko Antoniok egin
zuen apustua. Nik sekula ez dut
ezer ere jokatu. Ezta pezeta bat
ere, ez pultsuan ez beste ezer-
tan. Antoniok esan zidan Azpei-
tiar batek 200 kiloko bidoia
gainean eraman eta berriro bota
zuela kamioira. "Hartu eta era-
man?" Nik ere egingo nuela
esan nion. Proba egin genuen.
Olioak lodia izan behar zuela
esan nion, balantza ez egiteko.
Ustez lodiena hartu genuen,
baina ezin, ia erori nintzen
bidoi eta guzti. Grasa ez zela
mugituko esan nion, bai baina
50 kilo gehiago zituela berak.
Probatu eta primeran egin nuen
kanporaino eraman eta ekarri.
Apustuzalea zen eta bera pozik:
handik bi astera, 19 kontrario
topatu zituen, guztiekin afaria
eta dirua jokatu omen zuen;
ostirala zen, errekadistek Grosen
Iparragirre kale inguruan izaten
genituen kamioiak; orduan ez
zen hainbeste trafikorik; Bode-
gon San Antonion afaldu, Anto-
nio han famosoa zen eta jende
asko zegoen; bazekien egingo
nuela, baina pausuak egin zitue-
narekin haserre egon zen,
metroa baino gehiagokoak egi-
ten zituelako. 

Mirakruzera pasoa utzi eta
beste kale denak itxita egon

ziren, eta nik kamioitik 250 kilo-
ko bidoia hartu, distantzia mar-
katuz zutik jarri zen pertsonari
buelta eman eta berriz kamioira
bota nuen; 40 metro, nire pisua
bider hiru gehi 25 kilo ziren”. 

Iñaki Perurenak eta bere
semeak horrelakorik egitea
"inposiblea" dela esaten omen
zuten. "Nire pisua hiru bider eta
beste 25 kilo? Azpian zapalduko
ninduke" esan zion Iñakik. Nafa-
rroa aldera joan denean, asko-
tan Perurena delakoan okertu
direla esan digu Bereziartuak.
Haren semeak hori jakinda zera
aitortu omen zuen "hau gure
aitonaren igual iguala duk". 

Hiru partidu egun berean
Indartsua izan da zalantzarik
gabe. Hernanin ikasten ari zela,
hiru partida jokatu zituen egun
berean, goizean eskubaloian,
gero eguerdian pilotan eta arra-
tsaldean futbolean. Hiru "paliza"
hartu, eta bizikletan itzuli zen
etxera poz pozik pilotako finala
jokatuta irabazitako 12.500
pezetarekin. "Gero gaurko gaz-
teak paliza bat hartu eta jota
daude. Guk beste kasta bateko-
ak ginen, ez ginen nekatzen".  

1967. urterako, pilotan txa-
pelketa irabazten zuen bikoteak
40.000 pezeta jasotzen zituen
eta bigarrenak 25.000 eta Bere-
ziartuak gogoratzen duenez,
bere aitak orduan Michelinen
12 ordu lan eginda 8.000 peze-
ta irabazten zituen. Eguerdian
galdu egin zuten pilotan 22-21
Leonet bere bikoteak eskuan
min hartu zuelako, baina
18:00etan Txantxillan futbolean
irabazi egin zuten eskolakoek.
"Mano a mano ez neukan kon-
trariorik, egun hartan 19-11 ira-
bazten gindoazela, Leonet-i
eskua izorratu eta hantxe galdu
genuen. Pilota denak berari
botatzen hasi eta 16ra etorri
ziren. Beste erremediorik ez
zegoela eta bakarrik jokatu
behar nuela esan nion "Hik
ezkerra zaindu eta nik bien kon-
tra, aurrera eta atzera, ahal
dudan guztia egingo dut". Lehe-
nago hasi banintz irabazi egingo
genuen: bi tanto egin nituen,
21-21 jarri ginen".•   

Denetarik egin du Bereziartuak. Ibaian erabiltzen duen ala berak bakarrik eraiki zuen sei hilabetetan asteburuetan lana eginez.

21 urterekin 75 bat kilo nituela,
250 kiloko bidoiarekin 20 metro
inguruko joan-etorria egin nuen

“

Pultsuan ez dio oraindik inork irabazi, 14-15 urterekin
ehun kiloko zakuak igo zituen ganbarara eta
Aristerrazun, gero, 150 kiloko harria erraz altxa zuen

Eguberri jai zoriontsuak
opa dizkizuegu !
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Jon  ALTUNA

Lasarte-Oriako presoek
dauzkaten baldintza txa-
rrak salatu dituzte beraien

senide eta lagunek: "2010.
urtea amaitu eta gure senide eta
lagunek espetxean jarraitzen
dute. Euskal Herria mendeetan
jasaten ari den jazarpen politi-
koarekin amaitzeko garai
berriak ageri dira bazterrik baz-
ter, ordea gure senide eta lagu-
nek espetxe politika basatia
pairatzen jarraitzen dute. Herri-
tik ehunka kilometrotara, eza-
rritako zigorra osorik beterik
izan arren espainiar presonde-
gietan bahiturik, bisita ukatuak,
espetxeetako funtzionarioen
etengabeko jazarpena, senide
eta lagunen aurkako etengabe-
ko erabakiak, bakartzeak, pre-
sio psikologikoak eta abar luze
bat. Aski da! Preso politikoak
dira, arazo politiko batek era-
man ditu espetxera, hautu poli-
tiko bat egiteagatik”.

Presoen senide eta lagunen
iritziz, garai hauetan giza esku-
bideak ahoz aho erabiltzen
badira ere, "boterean diren
politiko guztiek behin eta berriz
bortxatzen dituzte giza eskubi-
deak" eta horren zenbait adibi-
de jartzen dituzte: "Gure
kaleetan gizon armatuak uga-
riak dira, bizkartzainak beha-

rrezkoak ote dira?, herriko uda-
letxeak "bunker" bat dirudi,
poliziek gazteak atxilotzen
jarraitzen dute, militarrak Eus-
kal Herrian barrena maniobra
militarrak burutzen, estatu
terrorismoa praktikatu duten
(GAL eta bestelakoak) terrorista
guztiak kalean libre, euskal
militanteen ezkutuko bahiketa
eta jarraipenak,... eguneroko
ogi bilakatu dira, Jon Antza
euskal militantearen desager-
pen eta  heriotza ez da argitu,
aukera politikoen etengabeko
ilegalizazioa". 

24 urte preso
Euskal Herria eta herritarrak
bakean uzteko eskatzen dute
eta presoen egoera gogoratu.
Senide eta lagunek emandako
informazioaren arabera, Ina
Orotegi, Kepa Rezabal eta
Mitxel Turrientes dira da kartze-
lan denbora gehiena daramate-
nak, 24 urte beteko dituzte
abenduaren 28an eta bizi oso-
rako kondenarekin dira, Orote-
gi, A Lamako espetxean,750
kilometrotara,Turrientes Herrera
de la Manchan, 639 kilometro-
tara eta Rezabal, Monterroxon,
650 kilometrotara. 

Xanti Arrospide eta Niko
Franciscok 23 urte daramatzate
kartzelan bizi osorako kondena-
rekin, Arrospide 255 kilometrora

dagoen Zuerako espetxean eta
Niko Francisco 639 kilometrota-
ra, Herrera de la Manchan. 

Juankar Balerdik 21 urte
daramatza preso, Jaengo kar-
tzelan dago 768 kilometrora
bizi osorako kondenarekin eta
bere senide eta lagunek salatu
dutenez, urtea eta hiru hilabete
daramatza "vis a vis"bisitarik
izan gabe.

Javi Gallagak 13 urte eman
ditu espetxean. Une honetan
Cordoban da 850 kilometrora. 

Ibon Etxezarretak 9 urte
bete ditu 100 kilometrotara
dagoen Arabako Langraitzeko
espetxean. 

Ibon Fernandez Iradi, Euro
aginduarekin espainiar espetxe-
tara ekarri dute epaiketak amai-
tu bitarte eta une honetan

Valdemoron aurkitzen da, 480
kilometrotara. 7 urte daramatza
espetxean. 

Peio Eskisabelek bost urte
daramatza espetxean eta Paris
ondoko Fresnesen, 830 kilome-
trotara. Aitzol Iriondo ere Paris
ondoan dago, Bois d'Arcyko
kartzelan azken bi urteotan. 

Aipatutako azken bi preso
hauek Parisen daude preso eta
beraz Frantziar estatuko arau-
dien menpe daudela salatu dute
senide eta lagunek, hau da, pre-
soek ez dute telefono deia egi-
teko eskubiderik, eguneko 22
ordu ziega barruan sarturik
egon behar dute eta ez dute
inolako "vis-a-vis" bisitarik. 

2010, beste urte bat preso

Lasarte-Oriako preso politikoen senide eta lagunek
hauen poesia, kontakizun eta bertsoen errezitaldia
antolatu dute: urtarrilaren 7an egingo da
19:30etan Xirimiri elkartean. Beste urte bete
kartzelan eman dutela gogoratu eta salatzeko urte
amaierako egun hauetan beste zenbait ekintza ere
burutuko dituzte, abenduaren 24an brindisa
Okendo kalean 20:00etan eta abenduaren 31n
manifestazioa 19:00etan Okendotik abiatuta.
Gainera, urtarrilaren 8an, Bilbon, “Egin dezagun
urratsa” lemapean egingo den manifestazioan
parte hartzeko deia ere luzatu dute.

Orotegi, Rezabal eta Turrientes-ek
daramate kartzelan denbora gehiena.
24 urte beteko dituzte abenduaren 28an

“

Abenduaren 24an Lasarte-Oriako preso politikoen aldeko brindisa egingo da, gabon
zahar egunean manifestazioa eta urtarrilaren 7an olerki, bertso eta ipuinen errezitaldia
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Harresi guztien gainetik,
sarraila guztien azpitik,

jasotako hitzak" ekimena antola-
tu dute Lasarte-Oriako presoen
senide eta lagunek. Kartzelatik
iritsitako bertso, olerki eta konta-
kizunen errezitaldia eta afaria
egingo dira urtarrilaren 7an Xiri-
miri elkartean. Afariko txartelak
ohiko lekuetan jarriko dira salgai.

Antolatzaileek azaldu digu-
tenez, "Bakardadea, isolamen-
dua eta urruntasuna urratuko
duen bisita, bidaia, eskutitza
edo telefono dei ugari izaten da
Lasarte-Orian ere. Hala da urte
sasoi guztietan. Bero ala hotz.
Bidaian joaten den lagun eta
senidek ez dio klima, urtaro,
herriko festa edo urte amaiera-
ko usadioak medio, bisitan joa-
teari uzten. Kartzelatako
antolamendu honen babesle
edota bultzatzaileen inkomuni-
kazio nahiak, komunikazio
ahalegin bihurtzen dira. Preso

dauden herritarren berri heltzen
zaigu, modu batera edo beste-
ra. Ahoz aho gehienetan.Eskuz
esku oraingoan.Nola dauden,
nola doakien, zerrekin aurki-
tzen diren, nola aurre egiten
dioten egunerokoari, zein egi-
tasmo dituzten jakin nahi iza-
ten dugu. Bertsoa, kontakizun
eta olerkiak heldu zaizkigu.
Horiekin osatu dugu partekatu
nahi dugun ekimena". 

Poesia errezitaldi hau ez da
antolatzaileen iritziz bakarra
izango. "Ez da saio bakarra izan-
go, jarraipena izango du. Iritsiko
dira testu gehiago, aurrerantzean
ere izango dugu elkarren berri
izateko gogoa, premia eta bide-
ratuko dugu beste olerki saio edo
dena delakoa. Beraz, oraingoak
bidea zabalduko du:   Harresi
guztien gainetik, eta sarraila guz-
tien azpitik, jasotako hitzak:
Urtarrilaren 7an, 7.30etan Xirimi-
ri elkartean eta ondoren, afaria".

Harresi guztien gainetik,
sarraila guztien azpitik

Euskal Herria mendeetan
jasaten ari den jazarpen
politikoarekin amaitzeko garai
berriak ageri dira bazterrik bazter,
ordea gure senide eta lagunek
espetxe politika basatia pairatzen
jarraitzen dute.

Kartzelen inkomunikazio
nahiak, komunikazio ahalegin
bihurtzen dira. Preso dauden
herritarren berri heltzen zaigu,
modu batera edo bestera.
Ahoz aho gehienetan. Bertsoa,
kontakizun eta olerkiak heldu
zaizkigu. Horiekin osatu dugu
partekatu nahi dugun ekimena

“

“
Kartzelatik presoek
bidalitako olerki,
bertso eta ipuinekin
errezitaldia egingo
dute urtarrilaren 7an
19:30ean Xirimiri
elkartean.
Hona hemen entzun
ahal izango diren
olerkietako bat.

JAUZI

Jauzi egin genuen 
eta ez zegoen amildegirik

Sortu ginen Bizira
Bigarrenez
Orain zortzi urte
Jauzi egin genuen 

eta ez zegoen amildegirik



Harizko instrumentuen hotsez
bete zen Manuel Lekuona
kultur etxeko aretoa atzo arra-
tsaldean. Musiké Tekne lau-
koteak “Musika klasikotik
herri-musikara” kontzertu
polita eskaini zuen. 

Izaskun Etxebeste eta
Tomas Ruti herritarra bioli-
nak, Maider Lopez biola eta
Nuria Nieto txeloa Euskadiko
Orkestra Gaztean ezagutu
zuten elkar, eta urte batzuk
geroago, musikaren munduko
ezagutzetan sakondu ostean,
atzo arratsaldean kultur
etxean ikusi ahal izan genuen
taldea sortu zuten.

Hari laukoteak Mozart eta
Haydn musikagile klasikoen
doinuetatik pop, rock eta
tango doinuetarako errepaso
azkarra egin zuen.

Musikari hauek musika
maitatzeaz gain, musikaz bizi

dira. Musika dute gogoko eta
hori ederki nabaritu zen
eskaini zuten kontzertuan.
Pasioa eta indarra jarri zituz-
ten prestatu zituzten musika
pieza guztietan.

Laukoteak duen kalitate
musikala ondo baina hobeto
erakutsi zuten herriko kultur
etxean Kutxa Fundazioak
antolatutako ikuskizun musi-
kalen. •

Babes lekuak
eta Lasarte-Oria
Migel Angel Oribe

herritarraren Denbo-
raren Muga erakuske-

ta 17 urtetan burutu duen
lanaren gogoeta sakon eta
berrikuspenaren emaitza dugu.

Bere bizitza profesiona-
lean zehar mugen bilaketa,
landu gabeko bideak, ertz ilu-
nak, ezezagunerako bidaia
eta ikasketa prozesua azter-
tzen ibili da, eta oraindik aur-
kitu beharrekoen bilketa
lanean dihardu. Ez da geldirik
egoten den horietakoa.

Honen erakusle, astear-
tean Manuel Lekuona kultur
etxean inauguratu zen Migel
Angel Oribe lasarteoriatarra-
ren Denboraren Muga erakus-
keta dugu. 

Umetako lekuak erakarriz
Denboraren muga erakusketa-
ko lanak haurtzaroko babes
lekuen oroitzapenetatik sortu
ditu Oribek. Adimenean
ezkutuan aurkitzen dauden

babes lekuak dira, hain zuzen
ere, eta honela Jaizkibel
plaza, Institutu garaikoa
urteak, Santa Barbarara egini-
ko irteerak, eta Lasarte-Orian
bere bizitza osoan aurkitu
dituen babes leku pertsonal
ugariak erakusketa honetan
ikus daitezke. 

Era honetara, babesturik
sentitzen garen lekuak, mun-
dutar dugun guztitik desko-
nektatzeko topatzen ditugun
tokiak eta gure pentsamen-
duen ertz ilunetatik bidaiatzen
dugunean ditugun babes-
lekuak dira Denboraren Muga
erakusketan Oribek erakusten
dituenak.

Lasarte-Oria omentzen
Honetaz gain, lan honetan
Migel Angel Oribek bere
herria omendu nahi izan du
eta horretarako, marrazki eta
eskultura serie bat aurkezten
du erakusketan. 

Omenaldi honen bidez

bere jaioterriak eman dion
guztia eskertu nahi izan du
artistak. Izan ere, Oriberen
hitzetan, herri hau da bere
izaeraren sortzailean eragile.

Erakusketa honetan, gaine-
ra, bere bizitzari buruz min-
tzo da Oribe, bai bizitza
artistikoaz eta pertsonalagoa

den beste batez.
Erakusketa honetan Oribek

mundu artistikoan barneratuta
daraman 17 urte hauetan lan-
dutakoak ekarri nahi izan diz-
kigu. Baina gogoraraziz
oraindik bide ugari geratzen
zaizkiola lantzeko eta araka-
tzeko.

Data berezi hauek apropo-
sak dira Migel Angel Oribek
bere lanean murgiltzeko
eskaintzen duen bidai hone-
tan barneratzeko. Arratsalde-
ko 18:00etatik 21:00etara,
urtarrilaren 14a arte egongo
da erakusketa Manuel Lekuo-
na kultur etxean. •
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Migel Angel Oribe herriko eskulturearen Denboraren Mugan erakusketa ikusgai dago Manuel Lekuona kultur etxean.
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Udal Musika eskolak Eguberri
giroa eraman zuen kultur etxera
Lasarte-Oriako Udal Musika
eskolako lagunek 2010 urtea-
ri amaiera ederra emateko,
astelehenean, kontzertu pare-
gabea eskaini zuten Manuel
Lekuona kultur etxean.

Eguberrietako giro ederra
ekarri zuten ikasle eta irakas-
leek kultur etxeko aretora.
Eskolako txikiak kantuan,
musika tresna desberdinen

doinuak, abesbatza eta talde
desberdinek prestatutako
abestiak entzun ahal izan
ziren, besteak beste, Gabeko
Izar, Din Dan Don, Alaken
edo Olentzero.

Kontzertu honi esker
Gabonetako alaitasuna eta
izpiritua ekarri zuten Lasarte-
Oriara. Eta gainera, ikasitako-
ak erakutsi zituzten. •

Musiké Tekne-ren kontzertu ederra
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Hari laukoteak musika estilo desberdinetako lanak eskaini zituen kontzertuan.
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Xumela Koruko lagunek doinu herrikoiak eta gabon kantak eskaini zituzten eta ikusleak kantuan jarri zituzten.

Bitartean,Amalur taldeko trikiti eta panderoek Sagardotegiko kaleko jendea dantzan jarri zuten.

Herriko txistulariek eta Erketzeko lagunek erromeri polita antolatu zuten.

Amalur taldeko txistulariek erdialdeko kaleak haien doinuez girotu zituzten.

Patxi Etxeberria eta Zigor Iriondo bertsolariak ere  festa giroan murgildu ziren.
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Arratsalde osoan zehar, nabarmen izan zen, herriko haur, zein gaztetxoak Telleri baserriko txerria iksuteko irrikan zeudela.

Arratsalde osoa, lan eta lan egon ziren talogileak. Herritarren eskaera asetzeko ehun-
daka talo egin zituzten.

Eguraldiak hasieran meha-
txu egin bazuen ere, azke-
nean behintzat ateri egon

zen astearte arratsaldean eta
San Tomas eguneko jaia gure
herrian ederki ospatzeko auke-
ra egon zen. 

Urtero bezala, Ttakun
elkarteak hainbat postu eta
ekitaldi antolatu zituen Sagar-
dotegi kalean eguna ospatze-
ko.

Txerria eta talo tailerra
Telleri baserriko lagunen txe-
rria izan zen, beti bezala,
haurrentzako entretenimendu
ederra. Baina aurten gainera
etxeko txikiek taloak egiteko

aukera izan zuten. Era hone-
tara, gaztetxo eta haur ugarik
eskuak irinez zikindu ostean,
beraiek egindako taloa jan
zuten. 

Musika eta bertsoak
Haurrez gain, arratsalde
osoan zehar, helduek taloak
eta gaztainak jateko aukera
izan zuten, baita sagardoa
dastatzekoa ere.

Iluntze aldera, giro onean,
Amalur taldekoen trikiti eta
pandero doinuek dantzan
jarri zituzten ikusleak. 

Eta jarraian, Xumela koru-
ko lagunek kantuan jarri
zituzten guztiak. 

Zigor Iriondo eta Patxi Etxe-
berria bertsolarien saioa ere
entzun zen Sagardotegi kalean.
Bertaratukoei ongi-etorria
eman eta jai egun honetan,
Lasarte-Oria eta Donostian
egon zitekeen giroari buruzko
bertsoak eskaini zituzten.

San Tomas azokari amaie-
ra emateko, Erketz D.T. eta
herriko txistulariek erromeri
polita antolatu zuten. Eta
hainbat herritar, heldu eta
gazteak, animatu ziren doinu-
ren erritmora oinak astintzera.

Azken orduan euriak bere
agerraldia egin zuen berriro
ere, baina jaia amaitzear
zegoenez, gaitzerdi. •

San Tomas ferian
giro ederra egon zen

Talogileen antzera, herriko haur eta gaztetxoek taloak egin eta gero, jan zituzten.

Euriari aurre eginez, herritar ugari bildu zen astearte
arratsaldean Sagardotegi kalean Ttakun K.E.-k
antolatu zuen azokan
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Eguberri on!

Eguberri on!



Jostailu, jolas, liburuen
merkatua gero eta zabalagoa
da, zer oparitu? Zer eskatu?
Gero eta zailagoa da! Euska-
razko produktuak ere bere
lekua aurkitu dute merkatu
zabal eta konpetitibo hone-
tan. Aisialdira, hezkuntzara
bideratutako jolasak, aurten
ere euskaraz lortzeko aukera
dugu Euskarazko produktuen
katalogoari esker. Bertan
musika, DVD-Filmak, infor-
matika, aldizkariak, komikiak,
liburuak, jostailu eta jokoak
eta gurasoentzako material
aurkitu dezakegu.

Ibilbidea
Duela 13 urte, Nafarroako
udal gutxi batzuek eman zio-
ten hasiera Euskarazko pro-
duktuen Katalogoaren
ekimenari. Harez geroztik,
asko hazi da, eta momentuan,
135 toki-entitate, 200 udale-
tik gora osatzen dute. 

Honela, katalogoa bultza-

tzen duten udalerriek bat egin
eta Euskal Herrian XIII. edi-
zioa argitaratu dute aurten.

Eskaintza zabala
Filmak, jostailuak eta jokoak,
musika, komikiak, aldizka-
riak, liburuak, gurasoentzako
materiala, informatika... 

"Euskarazko produktuak
erdararen itsasoan nabarmen-
du behar dira, eta egon bada-
goen hori erdarazko
produktuen itzaletik argitara
ekarri," adierazten dute kata-
logoaren arduradunek
beraien web orrialdean.

Paperezko katalogoaz
gain, argitaletxeek
eskaintzen dituzten
produktu guztien
e r r e f e r e n t z i a k
www.katalogoa.org
web gunean bisitatu
daiteke. Bertan, produk-
tuaren edo adinaren
arabera banaturik aurki-
tu ditzakegu eta produktuen

prezioa eta ezaugarri gehiago
ere ezagutu daitezke. Azken
finean, ekimenaren arduradu-
nek katalogo hau gurasoen-
tzako lagungarri eta erraza
gertatzea dute helburu. 

Produktu ugari eta anitzak
daude Euskarazko produk-
tuen katalogoan. Beraz, kata-
logoko oparirik ez egiteko
aitzakiarik ez dago. Hezi eus-
karaz eta gozatu euskaraz!

Nobedadeak
Haur eta gazteentzako euska-
razko produktuen informa-
zioa eta nobedadeak
www.katalogoa.org web
orrialdean eguneratuak ager-
tzen dira. Urtean zehar atera-
tzen diren nobedadeak
jakinarazten dituzte, gainera
hauek ateratzen direnean
nahi izanez gero zure e-mai-
lean jasotzeko aukera luza-
tzen dizute. 

Web orrialdean sartu eta
nobedadeak ikusten dira
lehenengo. Guk horietako
batzuk aukeratu ditugu.

Zer gara gu, nor gara gu:
Euskal Herriko kulturari buruz

oinarrizko gaiak
e z a g u t z e k o
p e n t s a t u t a
dagoen jokoa

da. Galderen
e r a n t z u n
o k e r r a k

astakeriak edo
barregarriak dira,
erantzun zuzena

aukeratzeko zalantzarik ez
dago beraz. Etxean zein
kalean jolasteko aukera
eskaintzen du. 05-09 urte
bitarteko umeentzako gomen-
datua.

Gau hotzenean ere: Gau
ho tze -
n e a n
ere lan
b e r r i
e t a
b e r e z i
h o n e -
k i n

hausten du Hernaniko kanta-
ri-musikariak zortzi urteko isi-
lunea. Lan honen bidez Olatz
Zugastik bere barne-mundu
emankorra eta fantastikoa ez
ezik, folklore esentzialaren
bestelako ikuspegia ekartzen
baitu. Maisutasun handia era-
kusten du harpari sentikorta-
sunez beteriko melodiak
ateratzen, norberaren barruan
bizi diren doinu eta tinbre
iraunkor eta aske horiek aza-
lera ekartzen. Helduentzako
produktua.

Zzzzz. Loaren liburua:
Zerua iluntzen denean, eta

ilargia dizdizka hasten, lotara
doaz guztiak… hontz zelata-
ria izan ezik! Loari buruzko
liburu hau altxor bihurtuko da
zure eskuen artean, zure
begirada gozatuko du, eta
lotarako pozbide izango
duzu. 00-04 urte bitarteko
umeentzat.

Hartz Zuriak: Ezagutu
hartz zurien bizilekua Ipar
Poloan eta ikusi nola egien
duten igeri, nola ehizatzen
duten eta nola jolasten duten.
05-09 bitarteko haurrentzat.

Neska haur-jalearen baz-
karia: Neska haur-jaleak
arazo bat badu : harrapatu
duen mutikoa ez da bere bel-
dur... umore eta maitasun
anitz. 05-09 bitartekoentzat.

Online jokoak
Internet-en umeak jolasean
aritzeko joko anitz daude, eta
hauek euskaraz ere aurkitu
ditzakegu. Guzti honen infor-
mazioa eta dagokion web
orrialdea www.katalogoa. org
helbidean zehazturik eta
zerrendatuta aurkitzen da. Bizi
euskaraz, jolastu euskaraz! •
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Euskaraz ondo pasatzeko aukera
Produktu zabalen eskaintza www.katalogoa.org web helbidean aurkitu daiteke

Gabonekin batera opariak erosteko tartea iristen da.
Askotan ez dakigu zer oparitu. Eskaintza zabala eta
ezin erabaki. Guzti hau aldatzeko eta erraztasunak
emateko aukera ederra luzatu ziguten www.katalo-
goa.org web orrialdea sortu zutenean. Bertan euska-
razko produktuen katalogo zabala eta adinka
antolatuta luzatzen zaigu. Euskara ez da soilik hez-
kuntzarekin lotu behar, ondo pasatzeko aukera ere
bada eta hori ongi islatzen da orrialde honetan aurkitu
ditzakegun produktu zabal eta anitzei erreparatuz.
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Egunero
Erakusketa
METAMORFOSIAZ, Jasone Iri-
goienen margo erakusketa
hilaren amaiera arte. Jalgi
kafe-antzokian egun osoan
zehar.

Erakusketa
ESKULANEN ERAKUSKETA dago
ikusgai. Ikasturte hasieratik
egin dituzten ikastaroetan egi-
ninoak dira. Emakumeen Zen-
tro Zibikoan, egun osoan.

Erakusketa
DENBORAREN MUGETAN, Migel
Angel Oriberen erakusketa
ikusgai. Manuel Lekuona kul-
turetxean, 18:00etatik
21:00etara.

Asteazkena, 22
Jaiotza ikusgai
JAIOTZA ERRALDOIA ikusgai dago
urtarrilaren 6ra arte egunero
17:30etik 19:30era. Igande
eta jai-egunetan goizez ere
bai 11:30etik 13:30era. Aur-
ten gainera 2 zm.ko misterio
txiki bat jarri dute, ea topa-
tzen duzuen! Danok Kide
Elkarteko egoitzan, 17:30etik
19:30era.

Osteguna, 23
Ekitaldia
PELIKULA BAT GRABATUko dute
LH5-LH6ko gaztetxoek aben-
duaren 23, 27, 28, 29 eta
30ean. Kuadrillategiko loka-
lean (Erribera kalea), 11:00eta-
tik 13:00etara. EUSKARAZ.

Txapelketa
PETANKA txapelketa egingo
dute Atsobakar egoitzan
16:00etatik aurrera, bertakoe-
kin eta beraien familiekin.

Ostirala, 24
Kantaldia
ZABALETA AUZOko kideek Olen-
tzerori ongi etorria emateko
kantari arituko dira auzoan.
Zabaleta auzoan, 10:00etan.

Banaketa
OGI-BERRI OKINDEGIKOEK garai
bateko furgoneta bat apaindu-
ko dute eta madalenak
banatuko dizkiete haurrei.
Pablo Mutiozabal kalean
10:30etik 13:00etara.

Kantaldia
NAXIMENTUAREN LAGUNAK kan-
tari arituko dira Gabon Gaue-
ko goiz osoan zehar, eta

ateratako dirua Nikaraguara
bideratuko dute. Herriko
kaleetan zehar, 10:30ean.

Ekitaldia
Ariketa interaktiboa, "BESARKA-
TZE-TERAPIA" egingo dute. Atso-
bakar zaharren egoitzan,
11:00etan.

Kantaldia
ERKETZ DANTZA TALDEA Olen-
tzerori ongi etorria emateko
kantari arituko da herriko
kaleetan eta inguruko base-
rrietara ere hurbilduko dira.
Herriko kaleetan zehar,
14:30ean.

Kantaldia
ALBOKA ABESBATZA Atsobakar
auzotik aterako da eta herriko
kaleetan Gabon kantak abes-
tek arituko da. Herriko kalee-
tan zehar, 17:00etatik aurrera.

Kantaldia
Hainbat ekintza egingo dituz-
te Gabon Gau eguna ospatze-
ko Atsobakar egoitzan: GABON

KANTAK, JAIOTZA BIZIDUNA, EGU-
BERRITAKO POSTALAK EMATEA...
Eta 20:00etan Gabon-Gaueko
afari bikaina. Atsobakar zaha-
rren egoitzan, arratsalde
osoan.

agenda

Egunero
Haur parkea
EGUBERRIETAKO HAUR PARKEA abenduaren 22tik abenduaren
31ra Michelingo Udal Kiroldegian. Haurrek sarrera doan
izango dute eta helduen euro bat. Ordutegia: 11:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara izango da, bi txan-
datan; lehenengo txanda 11:00-12:30 eta 17:00-18:30,
eta bigarren txanda 12:30-14:00 eta 18:30-20:00.

23an 19:00etan: haurrentzako berbena, Txanogorritxu
rock. 
24an: Olentzerori eskutitza eta Gabonetako postalak (goizez)

22an, 23an eta 24an Olentzerok parkera bisita egingo
du.
28an 10:00-12:30: Uretako festa udal igerilekuan.

19:00etan haurrentzako magia, Magic show
30ean 19:00etan: Pailazoak Txintxo eta Txintxeta.

19:00etan haurrentzako berbena, Mugi-mugi Disko festa.
31n 11:00-13:00: Skate, roller, bike... Skate parkean.

12:00etan Urte amaierako kotilioia



Igandea, 26
Ekitaldia
SEMBLANTE ANDALUZ taldearen
emanaldia Atsobakar zaha-
rren egoitzan, 17:30ean.

Astelehena, 27
Kantaldia
BIYAK BAT elkarteko ABESBATZA-
REN emanaldia eskainiko du
Atsobakar zaharren egoitzan,
17:30ean.

Asteartea, 28
Erakustaldia
BIYAK BAT elkarteko SOINKETA

taldearen erakustaldia. Atso-
bakar zaharren egoitzan,
17:30ean.

Igandea, 2
Sari banaketa
XVIII. JAIOTZEN LEHIAKETAko sari
banaketa. Danok Kide elkar-
teko egoitzan, 12:00etan.

Astelehena, 3
Haur parkea
BECEKO EGUBERRIETAKO HAUR

PARKERA IRTEERA egingo dute
LH3, LH4, LH5 eta LH6ko
gaztetxoek. Izena emateko
azken eguna abenduaren 30a
da. Informazio gehiagorako
pasa Ttakunetik.

Ekitaldia
Emakumeen Zentro Zibikoko
BATUKA EKITALDIA. Atsobakar
zaharren egoitzan, 17:30ean.

Asteazkena, 5
Ekitaldia
ERREGEEI HARRERA eta opari
banaketa Atsobakar zaharren
egoitzan, 11:00etan.

Kabalgata
ERREGEEN KABALGATA Oriatik
abiatuko da 18:00etan eta
Andatza plazan amaituko da.
Bertan erregeei gutuna emate-
ko aukera egongo da.

Ostirala, 7
Irteera
ASTEBURU PASA egingo dute
Zuloaga Txikira Amaraun Klu-
beko lagunek. Izena emateko
azken eguna urtarrilaren 4a da.
Informazio gehiago Ttakunen.
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Osteguna, 24
Jaialdia 
OLENTZERORI ONGI-ETORRIA emateko jaialdia. 
17:00etan Andatza plazan
jaialdia egingo da Olentze-
rori merezi duen ongi-eto-
rria emateko. Amalur
eskolako lagunek emango
diote jaialdiari hasiera.
Gero Jalguneko lagunek
prestatutakoa ikusteko auke-
ra izango da. Jarraian
Porrotx, Pupu eta Lore eto-
rriko dira! Pupuk eta Lorek
Olentzero ezagutuko dute!
Amaraun ludotekako hau-
rrak ere bertan izango dira.

17:45ak aldera Olentze-
ro Lasarte-Oriako haurren
eskutitzak eta muxuak jaso-
ko ditu. 

Herriko haurrek Olen-
tzerori eginiko marrazkiak
ikusgai egongo dira. EUSKARAZ
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Oriako Karmengo Amaren kaperako jaiotza
ORIAKO JAIOTZA ikusgai dago igandero 10:30etik
12:00etara. Bertan ikus daitekeen jaiotzako hainbat iru-
dik mugimendua dute eta Oriako kaperan beti egon den
jaiotza da, nahiz eta piezaren bat berria gehitu, funtsean
betikoa da.

Danok Kide elkartearen lokaleko jaiotza
JAIOTZA ERRALDOIA ikusgai dago urtarrilaren 6ra arte egu-
nero 17:30etik 19:30era. Igande eta jai-egunetan goizez
ere bai 11:30etik 13:30era.
Aurten gainera 2 zm.ko mmisterio txiki bat jarri dute. Ea
topatzen duzuen! Danok Kide Elkarteko egoitzan ikus
daiteke jaiotza egunero 17:30etik 19:30era bitartean.
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Nora
Zorionak guraso
eta aiton-amonan
partetik.
Marrubizko bi
muxu.

Oier
Zorionak eta bost
muxu handi etxeko
guztion partetik!!
Segi horrela 
txapeldun!!

Zuriñe
Zorionak prezioxa!
Muxu asko familia-
ren partetik zure 
4. urtebetetzean.

Leire
Zorionak!! Lagunen
eta bikotearen par-
tetik. Zure egunean
ondo igaro! Muxuk

Felix
Zorionak eta 
oso ondo pasa
famili guztiaren 
partetik.

Alejandro
Zorionak 
Felix eta Paki 
zure lagunen 
partetik.

Alazne
Zorionak printzesa!
Muxu handi bat
zuren 1. urteurre-
nean. Garazi, osaba
Jesus eta amoñi.

Endika
Zorionak zure urte-
betetzean! Zortzi
muxu handi,
bereziki aita, ama
eta Julenen partetik.

Ganix
Ongi etorri 
TXIKI 
familia guztiaren
partetik

Eneritz
Zorionak guapisima!
Berandu baina 
seguru! 
10 muxu handi!

Arkaitz
Zorionak guraso
eta osaba Rafaren
partetik. Ondo pasa
10. urtebetetzean.

Ibone
Zorionak eta urte
askotarako.Txoko-
marrubizko...muxu
pottolo.Ondo pasa

Gorka eta Unai
Zorionak bikote! 
Aitona Alfredo eta amona
Pepiren partez! 
Txokomarrubizko 
muxu goxoak!

Amaia
Zorionak 
etxekoen partetik!!!

Ibai eta Maialen
Zorionak bikote!!! 
Txokolatezko muxuak 
familiaren partetik.

Nerea
Zorionak politta
zure 1. urtea 
betetzean. Muxuak 
aitatxo, amatxo eta
Eneritzen partetik.

Pili
Zorionak amonatxo.
Oso ondo pasa,
bazkaria zure kontu!
71 muxu
gure partetik.

��� !"� 
� #���$!	�#�"
%�&���# 

�'(���������
(����������)�'(*����+

�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

	
�
�



	

����
�

Zor ion -agur rak

Odol ateratzeak
Hileroko azken astelehenero bezala, odol ateratzeak
egingo dituzte Osasun Zentroan abenduaren 27an
arratsaldeko 18:30etik 20:00era. Anima zaitezte, odola
ordezkaezina da eta odol falta dago!

Landaberriko jaialdiko sariak
Larunbatean, abenduaren 18an Landaberri ikastolako
jaialdian zozketatutako sarien zenbakiak honakoak
dira: 1. Saria: 1.378; 2. Saria: 470; 3. Saioa: 1.791.
Saria jasotzeko epea hilabetekoa da. Saria jasotzeko
ikastolatik pasa.

Erregeen kabalkadako zuzi eramaleak
Erregeen kabalkadarako tortxero edo zuziak eramateko
pertsonak behar dira. Interesa dutenek izena emateko
Danok Kideko lokaletik pasa behar dira (jaiotza dago-
en lokaletik), MEGABA elkarteko bazkideek 22tik 24ra
dute izena emateko eta bazkide ez direnak 25etik 29ra
bitartean pasa behar dira lokaletik. Abenduaren 30ean
bilera egingo da izena eman dutenekin.

Beltzak-Ostadarren saskia
Beltzak-Ostadar Errugby taldeak zozketatzen zuen sas-
kia badu irabazlea, 9.100 zenbakia da.

Kukukaren egutegia
Kukuka Antzerki eta Dantza Eskolaren egutegiak salgai
daude 5 euroren truke Orbela belardendan, Urruzola
mertzerian, Basaundiko Denda-Berrin eta Jalgin.

Ostadarren bazkide kanpaina
Kirol fundazioak bazkide ez direnei kirol elkarteko
kide izateko deia egiten die, 2011. urteko bazkideen
kanpaina eginaz. Abenduaren 23a arte egongo da
zabalik eta bazkide egitea Ostadarren egoitzan, Gelto-
ki kalea 25, egingo da arratsaldeko, 16:00ak eta
20:00ak bitartean.

Zuzenketa
Abenduaren 17ko aldizkarian, 5. orrialdea argitaratu
genuen Espetxe pastoralari buruzko albistean, hau San
Pedro Elizako taldea zela aipatzen zen, baina ez da
horrela. Espetxe pastoraleko taldeak herriko bi parro-
kietan, San Pedro parrokian eta Arantzazuko Amaren
parrokian, egiten du lan.

Oharrak
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Izan Eguberri zoriontsuak!
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