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Eup!ek ez du bere gain hartzen
bertan adierazitako esanen eta 

iritzien erantzunkizunik.

Anduaga Elkartea
Berrikuntza Lanetan

Ikusirik azken urteotan bazkide-kopurua
nabarmen igo dela, Santa Lutzia auzoko
Anduaga Elkarteko kideek berrikuntza lanak
egitea erabaki zuten. Alde batetik, hainbat ins-
talazio (sukaldea, komuna) oso zahartuta zeu-
den. Bestetik, leku-arazoa ere gero eta nabar-
menagoa zen. Egoera honen aurrean, tinko
ekin diete berritze-lanei, elkartea apaindu eta
erosoago bihurtzeko asmoz. Bazkideen gogoa
obrak auzoko jaietarako amaitzea da. Ea lor-
tzen duten eta egun horretan guztiok trago
bat hartzeko aukera dugun eraberritutako
elkarte honetan.

Herriko  
Seinaleztapena

Aspaldian hasi zen Udala herrian seinale-
ak jartzeko helburuaz lan egiten. Zabalerari
dagokionez Ezkio-Itsaso hain herri berezia
izanik, azterketa-lanek luze jo dute, baina
azkenik erabakia hartu da eta berehala hasiko
dira lanak. Ondorioz, auzoetan planoak ipini-
ko dira eta etxe bakoitzak bere izena izango
du alboan. Horrela gaur egun, kanpotarren-
tzat bereziki, hainbat toki aurkitzea arazoa
bada ere, proiektu hau garatu ondoren inork
ez du aitzakiarik izango nahi duen etxea erraz
aurkitzeko.

“Erein” programa
Eusko Jaurlaritzak landa-

herriei laguntzeko asmoz Erein
izeneko programa onartu du.
Programa honen barruan, bes-
teak beste, laguntza interesga-
rriak daude baserri-mundua-
rentzat. Laguntza izango duten
ekintzak arlo askotakoak badi-
ra ere, kasu honetan baserriak
apaintzeaz arituko gara.
Laguntza hauek datozen urtee-
tan banatuko dira baserriak
apaindu, margotu… dituzte-
nen artean. Ezkio-Itsasori
dagokionez, datorren urtean
hasiko da laguntza hau bidera-
tzen.  Dena den, lerro hauek
albiste honen aurrerapena bes-
terik ez dira eta laster, Udalak,
Nekazaritza-batzordearen
bitartez, argibide zabalagoak
eman eta laguntzak jasotzeko
beharrezkoak diren baldintzen
berri emango dizue.

Zaborrekin Arazoak
Hasi berria dugun XXI. mende honetan arazorik larrie-

netakoa zaborrena izango da. Azken urteotan biderkatu egin
da pertsona bakoitzak sortzen duen zabor-kopurua eta
zabortegiak gainezka egiten ari direnez, erabakiak hartzeko
garaia iritsi da. Igaro dira urte batzuk birziklatze-programa
martxan jarri zenetik, eta emaitzak onak izan badira ere,
metodo honekin ezinezkoa da behin betiko irtenbidea lor-
tzea. Gaur egun birziklapenaren bidez %20 murrizten da
zabor-kopurua, baina beste % 80rekin egin beharrekoa dugu
aztergai. Gure herriari dagokionez, zaborrak Sasieta zabor-
tegira eramaten ditugu eta, legearen arabera, zabortegi
honen bizitza beste zazpi urtekoa da. Eta gero, zer?
Agintariak hainbat irtenbide aztertzen ari dira eta konponbi-
de magikorik ez bada ere, badirudi irtenbiderik egokiena
errausketa-plantak eraikitzea dela. Europako hainbat tokitan
(Holandan, Finlandian) duten esperientziaren arabera, badi-
rudi hau izango dela etorkizunerako irtenbiderik garbiena.
Dena den, aldaketa honek eragin zuzena izango luke herrita-
rren sakeletan. Adituek diotenez, zaborra desegitearen kos-
tua gutxienez bikoiztu egingo da, eta igoera hau zuzenean
kontsumitzaileek ordaindu beharko dute. Egoera honen
aurrean, Gipuzkoako mankomunitateek lanari ekin diote
adostasunera iristeko helburuaz. Prozesua luzea eta zaila
izango da, baina, kontzientziazioaz gain, egoera larri honi
irtenbide praktikoekin aurre egin beharko diogu guztiok. 
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UDAL ALBISTEAK   UDAL ALBISTEAK  UDAL ALBISTEAK UDAL ALBIS-

Beasain-Durango errepide berriaren obrak haste-
ra doaz. Azken egun hauetan, afektatuak diren lur-sai-
len jabeekin akordio ekonomikoetara iristen saiatu
ondoren, administrazio-izapide edo tramiteak amai-
tzen ari dira. Ondorengo pausoa obra hastea izango
da. Udalaren eta obra egingo duen Mariezkurrena
eraikuntza-enpresaren artean izandako elkarrizketen
arabera, uztailaren erdialdera hasiko dira lanak.
Prestaketa-lanei ekinez, Mariezkurrena enpresak
Arantzazu jatetxea alokatu du, langileak bertan egon
daitezen obrak irauten duen bitartean. Epeei dagokie-
nez, bi urte beharko dira Alegiatik Zumarragaraino
doan zatia bukatzeko. Jakina da bitartean gaur egungo
errepidean eragina sumatuko dela, baina oztopoak
ahal den txikienak izan daitezen, enpresak adierazi du
neurri egokiak hartuko direla, besteak beste, obrako
makinak, kamioiak, etab. lanak egiten diren tokitik ibil-
tzen saiatuko dira. Gainera, gaur egungo errepidean

arrisku gehigarririk sortu ez dadin, abiada murrizteko
neurriak hartuko dira. Lanek arazoak sortuko badi-
tuzte ere, ziur gaude amaitzen direnean Alegia eta
Santa Lutzia auzoetako biztanleen bizi-kalitatea nabar-
men hobetuko dela.

Beasain-Durango errepidea
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Antonio Albisua Irureta
Maria Begoña Idiakez Alberdi

2002-05-04
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Amaia Zumarraga San Miguel. 2002-04-08 (Sagastizabal-berri)
Aitor Salutregi Ramirez. 2002-05-26 (Errazti)

BESTELAKO ALBISTEAK   BESTELAKO ALBISTEAK  BESTELAKO ALBIS-

YARTUREN BATZAR NAGUSIA. 
Maiatzaren 19an izan zen, horrelakoe-

tan ohikoa den gai-zerrendarekin.
Zuzendaritza berriari dagokionez, lehenda-
karia Izaskun Barrenetxea da,
Atinbarrenakoa, idazkaria Jesus Mª
Etxeberria, Txipikoa, eta diruzaina Arantxa
Insausti, Sagastizabalberrikoa. Beste hiru
batzordekideak Jose Angel Idiakez,
Naiakoa, Lurdes Albistur,
Garaionazpikokoa, eta Jone Urain Itsasoko
Eskolakoa izango dira.

BALDORBARA FERMIN
LEIZAOLAREKIN. 

Egun-pasa bikaina egin genuen ekaina-
ren 1ean Nafarroako Baldorba haranera
Ferminekin joan ginen guztiok. Eguraldia
ere lagun, arte erromanikoz blai eginda
itzuli ginen etxera, joanekoan baino buruz
apur bat jantziagoak eta benetan pozik eta
gogobeteta. Datorren urtera arte!

• • •

UDALEKUAK.
Dagoeneko martxan dira uztailaren

1etik abuztuko 1era bitartean. Gutxi gora-
behera 36 partaide dabiltza bertan, denbo-
ra probetxuz ematen. Hiru talde dira,
bakoitza bere monitorearekin. Ohartzen
ote gara ondo zein luxu handia den Ezkio-
Itsason horrelako aukera izatea? Bai diru
aldetik eta bai lan aldetik!

• • •

ATXURZA-EGUNA.
Urtero bezala, aurten uztailaren 14ean,

igandez, nahi duten herritarrak Atxurzara
hurbiltzeko aukera izango dute, bai salda
eta txorizo-mutur bat hartzeko ardo-tra-
goxka batekin, edo bai bertan bazkaltzeko
(norberak etxetik eramanda, noski). Ea
eguraldiak laguntzen duen! Eta edonola
ere, esker ona zor zaie paraje hura garbitu
eta txukuntzen urtero lan egiten duten
herritarrei!

• • •

GABONETAN ESKEAN... 
ETA UDAN GOZATZEN.

Gabonetan eskean bildutakoari esker,
umeak eta gurasoak Gasteizko Gamarrara
joango dira egun-pasa uztailaren 20an. Ea
eguzkia adiskidetzen den gurekin eta igeri-
lekuetan jolasteko aukerarik izaten duten.

Bestalde, eta ildo beretik, gaztetxoek
nahiago izan dute afari bat egitea inguruko
jatetxeren batean. Segurtasun-arrazoienga-
tik, ez dute lekua zehaztu eta jakinarazi
nahi izan; dirudienez, guaraso zibilen kon-
trolak saihestu nahi dituzte. Ondo pasa
dezatela!

• • •

ERRETIRATUEN IRTEERA.
Uztailaren 28an izango da aurten, eta

Debagoienean Gatzaga aldea ikusiko da,
Dorletako baselizan meza entzunez eta
hango jatetxe batean hamaiketakoa eginez.
Gero, bazkaria Arrateko Cantabria jate-
txean izango da. Ondo ibil zaitezte guztiok!

• • •

AHTGELDITU!
Abiadura Handiko Trenaren aurkako bizikle-
ta-martxa, ekainaren 30ean Gasteizen hasi
eta uztailaren 6an Bilbon amaitu zena, uztai-
laren 2an iritsi eta igaro zen gure herritik.
Gasolindegian ongietorria egin ondoren,
gero Santa Lutzian bazkari legea egiteko
aukera izan zuten parte-hartzaileek.

Egindakoak, egiten ari  garenak eta eginkizunak
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Ekainaren 3ak eguraldi goibela
ekarri zigun, baina baita aukera

eder bat ere. Santa Lutziako libu-
rutegian mahai inguruan bildu
genituen Mikela Soraluze, 86
urtekoa, Aretxabaletan jaio eta

Azkartzan bizi dena; Jose
Etxeberria, 84 urtekoa,

Agirrebengoakoa; Juanita
Zumarraga, 79 urtekoa,

Sagastizabalekoa; Jose Iturbe,
hau ere 79 urtekoa, Txoritegikoa;

Javier Arratibel, 76 urtekoa,
Urkiolakoa; eta bi gaztetxo, 75

urtekoak: Jose Azpiazu,
Mirandakoa, eta Agustin Iturbe,
Txoritegikoa. Kontuak ateratzen
badituzue, 554 urte jarri zituzten

mahai gainean: huskeria bat!

Beren haurtzaroko —beraz, 1920-36
inguruko— eskola gogoratzea zen helbu-
rua. Eta lehenengo, Santa Lutzian ezagu-
tu zituzten maisu-maistren zerrendatxo
bat egin genuen:

1.- Juanita, euskalduna, maistra ona.
2.- D. Juan Aranguren, Brinkolako

Erreizabalgoa, apaiza. Euskaltzale
sutsua. Erakusten ona omen zen, baina
oso gogorra, asto samarra, erregelaz
kaskarrekoak ematen zituen horieta-
koa. Gero, Gerra sortzean, ihesi joan
omen zen Kubara, handik Castrok
bota zuen arte. Elizako erlojua garai
hartan jarri zuten susmoa daukate.

3.- D. Frantzisko, hau ere apaiza.
Euskaltzale amorratua. Gero, jesuita
joan zen. Musika oso ondo irakasten
zuen honek, eta honen gidaritzapean
Santa Lutziako “urretxindorrek”
sariak ere irabazi zituzten Donostia
aldera kantara joanda.

4.- Manolita Lasa, Ormaiztegiko
sobrestante edo langile-buruaren
alaba, txikia, oso gozoa eta fina.

5.- Asunción, Zaragozakoa, oso builosa
eta burlatia, erdaltzale eta errepublikar
porrokatua. Mirandako Josek gogoan

du nola haien etxean tenazak beheko
sutan berotu eta ilea uhintzen zuen.
Moda-kontuak! Ez ahaztu Maria
Salamancak irinez larruazala zuritzen
zuen garaiak zirela. (Maistra honen
eta bere ikasleen argazkia goian
duzue).

6.- Pakita Gorrotxategi, Beasaingoa,
oso dotorea eta neska gazte alaia, 20
urte ingurukoa. Astea Mirandan pasa-
tzen zuen, eta bai jolas ederrak egin
ere bertako gaztetxoekin, adibidez, 9-
10 urte zituen Joserekin!
Alberto Santanak 1998ko maiatzean

Ezkion emandako hitzaldian esan zue-
nez, 1697ko irailean Domingo Irizar,
Ameriketan aberastua, Mexikoko
Veracruz-en hil zen. Eta hark, besteak
beste, Udalari 4.000 peso utzi zizkion
Santa Lutzian mutikoentzat —eta muti-
koentzat bakarrik— eskola bat jartzeko.
Bertan kristau-ikasbidea, eta irakurtzen,
idazten, zenbatzen eta gaztelaniaz iraka-
tsi behar omen zitzaien. Eskola hura egin
zen ala ez eta non egin zen ez dakigu.
Baina gure solaskideen eskola orain libu-
rutegia dagoen lokalean zegoen, eta ez
zen mutilentzat bakarrik, baita nesken-
tzat ere. 

5-6 urterekin hasten ziren eskolan, 10-
12 ingurura arte, eta gero gehienek, ez
denek, Zumarragan segitzen zuten: nes-
kek mojetan eta mutilek Hermanotan.
Urkiolako Javierrek gogoan du
Zumarragan hasi zirenean zenbat lan
kosta zitzaien erdaraz ikastea; baita ere

zein garrantzitsua zen han Historia
Sagrada. Eta gogoan du Hermanotatik
nola joaten ziren zintzo demonio parro-
kiara doktrina ikastera: han D. Migel
egokitu zitzaien, mojetako apaiza eta oso
petrala, baita D. Cipriano ere.

Zumarragako garaietatik, badugu koa-
derno bat, oso ondo gordea,
Olantzabarrengo Marcelina Madina-
rena. Bertan hitzez hitz, idazkera ederraz,
hauxe idatzi zuen 1922ko uztailaren
1ean: 

“LO QUE HICE EL DÍA DE SAN PEDRO.

Me levante, me vesti, me lave y me puse
a hacer los trabajos; me dijo la hermana
que tenia que ir a misa primera y cuando
hice los trabajos, me mandó y estuvimos
preparando la comida y cuando vino la
hermana me peine y me vesti para ir a
misa mayor con el vestido nuevo y sali-
mos vinimos a casa y comimos y sali otra
vez con mis amigas, baile en un poco; a
las ocho fuimos a casa cené y fui a la
cama asi paso el dia de San Pedro.
Zumarraga 1 de Julio de 1922”

Baina itzul gaitezen Santa Lutziara.
Eskolan sartu eta irteterakoan 3 agurma-
ria errezatzen zituzten, eta, Mikelak dio-
enez, zapatuetan errosarioa ere bai, Agur,

■ Joseba Etxeberria eta Iñaki Mendiguren

Santa Lutzia: esko

1932ko, eskola umeen argazkia
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Jesusen Ama abestuz. 

Mirandako Josek, berriz, neska-muti-
lak ilaratan banatuta, irteterakoan kanta
hau abesten zutela gogoratzen du: “Las
lindas golondrinas comienzan a emigrar,
buscando en otras tierras calor y nuevo
hogar. El cielo ya no ...., puro azul y añil,
los raudos ...................., de su volar sutil.
El otoño se acerca, notable es la emo-
ción, de melancolía se siente el cora-
zón”. Eta hori bukatzean Usted lo pase
bien! esaten omen zioten maistrari.

Goizean 8,30etatik 11,30etara izaten
ziren eskolan, eta ondoren elizara doktri-
na ikastera. Arratsaldean 2etatik 4 edo
4,30etara. Ostegun-arratsaldeak izaten
zituzten libre, baina zapatu osoan eskola-
ra joaten ziren zintzo-zintzo. Udalak
ordaintzen zien maisu-maistrei.
Agirrebengoako Josek gogoan du Don
Juanek soldata-igoera eskatu zuela, baina
ez dakigu eman zitzaion ala ez; ez dago
behintzat greba egindako hotsik. 

Garai hartan ordenagailua buruan era-
maten zuten. Gainerakoan arbeltxo bat
(pizarra txiki bat), eta koadernoetan
lumaz eta tintaz idazten zuten (boligrafo-
ak geroagoko kontuak dira, noski); tinta
mahaiaren zulo batean sartutako ontzitxo
batean egoten zen, eta harekin jakinduria
koadernora pasatzeaz gain, mahai guztia,
behatzak... eta jantziak ere “tindatzen”
zituzten, komeni baino gehiagotan.

Liburu gisa, entziklopediak erabiltzen
zituzten, pixka bat denetik zeukaten libu-

ru horiek. Beste liburu batzuk kolektibo-
ak ziren, eskolan bertan egoten zirenak.
Haietako bat oso gogoan du Mirandako
Josek: La educación por la vista, oso
praktikoa eta ona omen zen, Burgos alde-
an egina, azalean lokomotor, hegazkin,
etab. zituena. Sagastizabalgo Juanitak,
berriz, gogoan du Xabiertxo liburu ospe-
tsua erabili zutela D. Juanekin.

Eta zer ikasten zuten? Idazten, irakur-
tzen, diktaketaren bat, matematika apur
bat (lau eragiketak, problema batzuk...);
eta maistrak zeudenean, arratsaldeetan
neskek josten ere ikasten zuten, gakorra-
tza erabiltzen... Ezkontzen zirenerako
arreoa prestatzeko, ziur asko!

Zozabarroko Mariari gakorratza era-
mateko esan omen zion maistrak; amak
erosi ere bai, baina handiegia, nonbait;
eta maistrari zera esateko agindu omen
zion aitak: “El ganchillo de Zumarraga.
Si quieres chiquito, trae de Legazpi”.

Baina ikasi bakarrik ez zuten egiten.
Jolas ere bai. Adibidez, mutilek: 

- Intxaurketan: halako tarte batetik,
bakoitzak intxaur bana —txulolaria—
botatzen zuen zulo batera; sartu edo
gehien hurbiltzen zenak gero intxaur
guztiak hartu eta denak batera botatzen
zituen zulora; sartzen zirenak, beretzat!
Lau intxaurreko multzoari “txoketa” esa-
ten zioten.

- Ardo-ogiketan: pospolo-kasaren azalak
paretaren kontra bota, eta aurpegiz gora
geratzen zirenak irabazlearentzat. Asko

balio omen zuten! 

- Txanponekin tokean: intxaurketan
bezala, baina txanponekin. 

- Elizatarian pilotan...

Neskek, berriz, tortolosetan (= a las
tabas): ardien astragaloekin egiten zuten
jolas hau; lau tortolosek bere, pon, txuti,
karne zituzten izenak, eta un bere, dos
bere, tres bere, cuatro bere, bolborita...

esanez jarduten ziren. Baita ere soka-sal-
ton, harrapaketan, ezkutaketan...

Eta Garizuman, neskek nahiz mutilek,
kalderonketan egiten zuten: bi harri edo
poteren gainean egur bat jartzen zen
zeharretara, eta kalderona izeneko beste
egur txiki bat handiago batez jo eta bota-
tzen zuten. Kontrarioek airean harrapa-
tzen bazuten, puntuak haientzat, eta bes-
tela zeharretako egurraren azpitik pasa-
tzea lortu behar zen.

Sarri gertatzen zen adiskidetsu jolase-
an hasi eta konponezinak sortzea.
Horrelakoetan borrokan bukatzen zuten,
adibidez, Santa Lutziaz goiko aldekoek
beheko aldekoen aurka: harrika edo asu-
nekin izterrak bero-bero egitea izaten
omen zen kontrarioarentzako zigorra.

Baina zigorrak... ez bakarrik etsai
bihurtutako lagunen aldetik, maisu-mais-
tren aldetik ere izaten zituzten.
Dirudienez, erdara gogor sartzeko agin-
dua Errepublika garaian etorri zen,
Zaragozako Asunción maistrak hain
entzuna den “eraztuna” jartzen zien, eus-
karaz eginez gero, eta asteko azken egu-
nean eraztuna zeukana zigortu egiten
zuen. Beste zigor batzuk zumeaz eta erre-
gelaz egindako “laztanak” izaten ziren,
belauniko eskuzabalik egonaraztea, edo
eskola bukatu ondoren bertan geratu
behar izatea. Baina jakin badakigu, nahiz
eta ez dugun izenik emango, zigortuta
eskolan utzitako norbaitek komuneko
leihotik etxera hanka egin omen zuela
ere.

la garaiak gogoan
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Zumea astintzen zuenetako bat Don Juan zen.
Behingoa ez daukate erraz ahazteko asmorik
Agirrebengoako Josek eta bestek! Don Juan falta
zela eta, haren arreba Mariak eman omen zuen
eskola. Oholtza altu baten gainean egoten ziren
maisu-maistrak, eta, jakina, behetik mutiko bihurri-
ren batzuek azpiko gonak-edo ikusi eta barre egin:
“Horrek apaizaren prakak zeuzkak, eta apaizak
horren gonak”. Neskaren batzuek D. Juani eman
zioten gertatuaren berri, eta honek barregurak ken-
tzeko moduko zartakoak eman zizkien mutiko giza-
gaixoei; kanpotik entzuten omen ziren haien
kurrixkak! Zangoak markatuta, ondorengo egune-
tan izter aldeak belztuta... oraindik ere ipurdian min
dute! 

Eta, noski, horrela esaten omen zuen D. Juanek,
Kubatik bueltan hona etorri eta hemen lagunen
batekin elkartu zenean: “Santa Lucía? Es bonita
jaula, pero hay malos pájaros”. 

Ezkion apaiz egon zen D. Sinforoso Ibarguen-
etxeberrikoak ere astintzen omen zuen zumea dotri-
na erakusteko, eta behin behera samar zegoen bon-
billa bat jo eta txikitu omen zuen; orduantxe baz-
tertu omen zuen zumea, Mikelak gogoratzen due-
nez. Eta jaun-hartzeak egiteko, txikia nahiz handia,
dotrina ondo ikasi behar omen zen. Eta makina bat
izerdi joaten zitzaien horretan! Gure herritarrak
buruz leloak inoiz ez dira izan, eta teman jarritako-
an ikasten zuten bai dotrina! Adibidez, Mikelak
gogoan du D. Juanek esana: “Atxabaletako Mikelak
kalabaza ederra eramango du, ez du dotrina ikasi-
ko eta”. “Ezetz?”, esan omen zuen bere artean. Eta
ardi-zain joan zen goiz batean, berrogeita hamar
galderak buruz ikasi omen zituen. Gero, apaizak bat
galdetu, bestea galdetu, Mikelak denak erantzun,
eta apaiza aho bete hortzekin utzi! 

Ikasi ezinean zebilen besteren bati, esan omen
zion D. Sinforosok: “Hik komunioa (handia) egite-
ko baino ezkontzeko edade hobea dauken!”

Errepublika garaian, gurutzeak, errege-erreginen
irudiak, etab. kendu zituzten paretetatik. Denak ez
omen ziren herrian gustura, baina aginduak agindu!

Gerra garaian, berriz, Mirandako Josek gogoan
du nola pasatzen ziren burrunbatsu bailara honeta-
tik hegazkin alemanak eta nola, Elgeta aldean bon-
bak lehertzean, kristalek dar-dar egiten zuten eta
nola beraiek ere, dardara batean, Pakitarekin erro-
sarioa errezatzen zuten eskolan.

Baita ere, gogoan du bandera espainolarekin
kartel batzuk eduki zituztela eskolaren jiran jarrita,
eta haietako batean honelako zerbait omen zegoen
idatzita: “El nacionalismo fue adquirido a... y ha
muerto abrazado a la anarquía y al comunismo”. 

Urte asko igaro dira geroztik... baina berriro ere
oso antzeko gauzak entzuten ari gara orain! Hauxe
mundu petrala!

■ Ximon Idiakez

Askotan jarri ohi gara geure bizitzari buruzko hausnarketa egi-
ten, nahiz eta, horrek ez gaituen derrigorrez erabaki bat hartze-
ra bultzatzen.

Aurrekoan irakurri nuen liburuaren pasartetxo bat luzatu nahi
nizueke. Bertan, liburuan, protagonistak maitasunaren eta hase-
rrearen artean sortzen diren sentimenduak azaleratzen ditu eta
honela zioen pasarte horretan:

“Loak hartu ditu umeak. Logelara igotzen ditut banan-banan.
Banan-banan jartzen ditut ohean, edredoi koloretsuen azpian.
Musu ematera noanean ohartzen naiz begiak irekitzen dituztela.
Beldur naiz indarberritu ote diren. Guraso liberala naiz, nire tar-
tekako haserrealdien beldur. Beharrezko ez diren errepresio-
bideak deitoratzen ditut. Ez litzaidake gustatuko gure semeak
nire beldur izatea, ez litzaidake gustatuko gure semeak inoren
beldur izatea. Ez diet ezer baztertu edo debekatu nahi. Baina
batzuetan garbi eduki dezaten nahi dut agintzen dudana ni neu
naizela.

Berehala hasi dira ohe gainean saltoka edo ate ondora joan
eta jolasten. Oso nekatuta nago eta behartuta sentitzen naiz
haserretzera. Baina gaur gure semeek “bizi gehiago” eskatzen
dute.

—Etzan  eta isiltzen bazarete, ipuin hau irakurriko dizuet —
argitzen diet.

Errezeloz begiratzen didate, baina liburu bat hartu eta bien tar-
tean esertzen naiz. Biak nire ondoan ditut eta tarteka ostikadaren
bat ematen didate.

Irakurtzen ari natzaien ipuina krudela da, haurren ipuin gehie-
nak izan ohi diren bezala. Bertan, basagizon bat agertzen da,
haurren ipuin askotan gertatzen den bezala.

Umeek hain ondo ezagutzen dute ipuina, ezen zerbait ahazten
bazait edo zerbait irakurri gabe uzten badiet berehala ohartzen
baitira.

Galderak egiteari uzten diotenean, liburua utzi, eta irten egiten
naiz, hotsik atera gabe. Musu bana eman diet eta argiak itzali.

Korridoretik entzuten ditut haien arnas hotsak. Zerbait xuxurla-
tzen dute eta IRRI egiten dute isilean.

Mundua bezain istorio zaharra”.

Tira, oporrak ondo pasa eta pozik bizi.
(Zuk zerorrek zerbait idatzi nahiko bazenu, esan besterik ez

daukazu.)

P.D. Guraso eredugarrien dotrinak lehen atalean dioenez:
“Umeei asko irakurri, umeekin asko jolastu eta zuen sentimen-
duak agertu, beldurrik gabe...”.

HEZIKETA

Gertatu ohi da…
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MEDIKUAREN KONTSULTA

Agur

h
Hitz hauekin agur esan nahi dizuet Ezkio-

Itsasoko nire gaixo, auzoko eta adiskide guztioi.

Nafarroara aldatzeko erabakia, bai Iruñako
Virgen del Camino Ospitalean lan egiteko eta
bai Altsasun bizitzeko, duela 10 bat egun hartu
genuen eta lantoki berrian uztailaren 1ean hasi
behar dut (dena 15 egunean).

Ulertu ezazue oso erabaki zaila izan dela,
gauza asko baloratu ondoren hartutakoa, eta
ona izango delakoan batez ere famili mailan.

Ezkio-Itsaso eta Gabiriara Ricardo San
Vicente medikua etorriko da behin-behinean
(Itsaso-Alegiako Marisa Irizar medikuaren
senarra), eta horrela lasaiago noa, ziur bainago
gizon jator, mediku on eta euskaldun baten
eskuetan geratuko zaretela.

Duela 5 urte Ezkio-Itsasora lanera etorri
nintzenean, hemengo batek esan zidan:
“Virginia, hemen azkar ikasiko dituzu bi gauza:
gidatzen eta euskaraz egiten”. Ez dakit ongi
ikasi dudan bietakoren bat, baina bai Ezkio-
Itsaso, Santa Lutzia, “baserria” eta baserrita-
rrak maitatzen.

Egia da ez dakigula zer daukagun galdu arte,
eta Ezkio-Itsason geratuko da betiko nire biho-
tzaren zati bat.

Ulertu ezazue ezin izan zaituztedala banan-
banan agurtu presarengatik eta, batez ere, oso
mingarria delako. Maite zaituztet. 

Virginia
(2002-6-28)

Adiorik ez!

Ezusteko handia izan da guztiontzat hain bat-batean

Virginia badoakigula jakitea. Uste dugu herritar

gehienon sentimendua jasotzen dugula esaten badu-

gu oso estimatua izan dugula Virginia: emakume

atsegina, gozoa, lasaia... eta aldi berean bere lanean

fina eta eraginkorra, konfiantza sortzen ziguna.

Pena da gure artetik hain azkar joan behar izatea.

Baina horrela da bizitza. Virginia: onena opa dizugu

zeuri (eta familia osoari) lantoki eta bizileku

berrian. Jakin ezazu, zure maitasunaren ordainetan,

zurekin daramazula betiko gure bihotzaren zatitxo

bat ere. Eta mila esker gure osasunaren eta ongiza-

tearen alde egindako lanarengatik!

eup!
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Lekeitioko talde beterano honen bederatzigarren lana
dugu hau. Askok musika uzteko garaia dutela esango
dute, baina azken disko honekin erakutsi diguten bezala,
hasieran bezain gazte eta gogotsu jarraitzen dute.

Urte hauetan guztiotan taldearen musika dezente
aldatu den arren, ez dute sortu zireneko erritmoa eta
bizitasuna galdu, diskoan azaltzen diren 13 abestietan
entzun dezakegunez. Gainera, beste musikari batzuen
parte-hartzea izan dute, Urretxuko txalapartari-bikote
batena, adibidez.

Doinu eta letra oso landuak egin dituzte disko hone-
tarako; hala ere, beti bezala, musika zuzen eta gogorra
eginez gaur egungo gizartea kritikatzen jarraitzen dute.

Bukatzeko, egin duen lanagatik talde hau zoriontzea
besterik ez zaigu geratzen. Eta musika kaineroa gusta-
tzen zaizuenoi, berriz, disko hau entzutea gomendatzen
dizuegu, merezi du eta.

HHeettssaaiiaakk  ““KKaaooss””

Disko hau gaur egungo talde modernoek euskal abes-
ti klasikoekin egindako moldaketez osatua dago.
Bertan hamar taldek hartzen dute parte, bakoitzak
abesti batekin:

-πlt: ezpata dantza
-Koma: Baga-biga-higa

-Zea Mays: Gogo eta gorputzaren zilborresteak
-Ken 7: Izarren hautsa

-Betagarri: Agure zaharra
-Zirikatu: Eperra

-Selektah kolektiboa: Joan dira, joan
-Leihotikan: Ikusi mendizaleak

-Parasma: Kanpo
-Trikizio: Itsasoan urak haundi

Disko hau AEK-k argitaratu du, galtzen ari diren
abesti klasiko hauek —bere garaian oso garrantzi-
tsuak izan zirenak, baina gaurkotasuna galduta euskal
gaztediarengana heldu ez direnak— gazteok ezagut
ditzagun eta gerora galdu ez daitezen.

Beraz, gure gomendioa da 10 kantuz osatutako
disko hau entzutea, ez dezagun gure antzinako musi-
ka ahaztu.

AAEEKKaannttuuzz

gazteen indarra

■ Beñat Idiakez eta Zuhaitz Akizu



u
■ Tomax Etxaniz

Udaberritik udara bide motza egin
dugu; belarrak hazi, apur bat “beltza-
randu” eta Ezkioko Urruti baserriko
patata berriak probatzeko hortzak
zorrozteko astia izan dugu.

San Isidro ospatu genuen eta GOI-
KOAREN bedeinkapenarekin lanari
lotu gatzaizkio berriro.

Itxaropentsu gabiltza mendi ingu-
ru hauetan eta hau ez diot adarra
jotzeagatik, e Esteban?

Hilabete-pare bat daramagu, base-
rrietako bideak dela eta, iritziak jaso-
tzen, eta gehienen borondate ona
begi-bistakoa da: lanak ongi egin,
elkar ezagutu eta bat eginda aurrera
egitea.

Gora begiratzean gehienetan laino
beltzak azaltzen zaizkigu eta etsipena
izaten da ondorio nabarmena. “Eta
ba al dago beste aukerarik?” esaten
diogu elkarri. “Lehengoak gaur ez du

balio!” dabil denon ahotan, eta inore-
nean ez errezeta berririk aurrera egi-
teko.

Redios! Oilo-zirina baino eskasa-
goak gaituk, ala zer?

Baserria Bizirik delako horren
partaidea naiz eta, hilero elkartzen
garenean, ilusio eta umore on ugari
sumatzen dut aldamenean; baita oso
komenigarria iruditzen zaizkidan
kezka sakonak ere jira-biraka.

Bildu eta jaso egin behar dira gure
ilusioak, gauza onak eta asmo txi-
kiak. Baita etsipen-puntu horien zioa
ere. Lehenengo ezagutu, gero gizar-
tearen aldaketaz jabetu, eta ondoren
bide desberdinak izan eskuetan
aurrera egiteko. Baina hau posible al
da? Merezi ote du? Zerbait aterako al
da? Nola egin liteke? Etab. Ez dut
ezer berririk esan, ezta? Konforme.

Nire iritzi apalean bide desberdi-
nak jorratu behar dira, zeren eta,
erantzunak eta ideiak pertsona eta

leku desberdinetatik jaso beharko
baititugu.
- Udalak, bere Nekazari-batzordetik

bideratuta, tresnak eta bitartekoak
jarri beharko lituzke gure herrian
baserri inguruan mugitzen garen
emakume eta gizon, heldu eta gaz-
teen iritzi eta ahotsak jasotzeko.

- Baserria Bizirik taldeak proposa-
men zehatzak eta erantzun azka-
rrak jaso eta bideratu behar ditu,
gaur egun baserritar dinamikoenek
aurkezten dituzten proiektu eta
asmoak.

- Hirugarren hanka gisa, uste dut
kanpoko esperientziek eta proiek-
tuek beharrezko ezagutza eskaini-
ko digutela.

Lanaren ardatzak ongi finkatzea
ezinbestekotzat jotzen dut, ondoren
planteatzen diren ekintzek helburu
jakin bat izan dezaten. Nire asmoa
iritziak elkar trukatzea da eta
memento aproposean gaude horreta-
rako.

Nire iritzia
9.

Eup!

NEKAZARITZA
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■ Maixabel Arakistain

Eup: Nola bururatu zitzaizuen fabri-
ka bat jatetxe bihurtzea?
Igor (gerentea): Gure asmoa
Zumarragan sagardotegi bat zabaltzea
zen, eta prestatu ere prestatu genuen.
Baina irekitzeko izan genituen arazo-
en ondorioz, azkenean hemen koka-
tzea pentsatu genuen.

— Zein motatako bezeroek dute zuen
jatetxean leku egokia?
Denetarikoek, noski. Kontuan izan bi
solairu desberdin ditugula. Lehenengo
solairuan 80ren bat pertsonarentzako
tokia dago, eta bertako berezitasunak
errekiak, parrilako janariak eta egune-
ko menuak dira. Bigarren solairuan
berezitasun aipagarriak ditugu: sukal-
daritza landuagoa, goi-mailakoa.
Hemen ere beste 80 pertsona sartzen dira eroso.
Familiarteko ospakizunak, enpresa-bazkariak, etab. egi-
ten dira.

— Zein erantzun jaso duzue?
Hasieran gorabeherak izan ondoren, bide onean goaz
eta etorkizunari ilusio handiz begiratzen diogu.

— Zer eskaintzen duzue?
Parrilladarik onenak, gure etxeetako sukaldaritzarik
goxoena, eta besterik nahi duenarentzat garaian garaiko
jaki bereziak gaurkotasun-ukituarekin.

— Ezkio-Itsasoko herriari begira, zer?
Uste dut gure bezeroen bidez herria ezagutzera ematen
dugula. Badugu asmoa inguruko ibilbide turistiko eta
kulturaletan murgiltzeko. Igartu-beiti ere hemen dago...

— Bukatzeko, Igor, emaguzu gogoratzeko moduko
menu bat
Sarrerakoak:
1. Ostruka-carpacioa, intxaur eta Errioxako baltsami-
kozko oliozpinarekin eta Idiazabal gaztaz.
2. Ketuen entsalada txangurro eta endibiekin, tipulin-
dun oliozpin arinaz.
3. Barazkitxo-papillotea onddoekin, sesamo-lurrinaz.
4. Ahuntz-gazta urtuaren entsalada, tomate eta antxoa

gazituekin, albahaka freskoaren olioaz.
Arrainak
- Legatza ganba-karraskakiarekin perrexil-olioaz, eta
gaztaz betetako kalabazinarekin.
- Zapo-medailoiak, urdaiazpiko iberiko eta txirlazko
olio frijituaz.

Haragiak
- Txahal-azpizuna (=solomilloa) foie beroarekin eta
armagnac-ezko mahats-saltsarekin.
- Kanguru-azpizuna, Errioxako ardoaz eta sesamo friji-
tuaz egindako haran-saltsarekin.
Postreak
- Errege-sagar berodun hostorea banillazko arrautzesne-
aren gainean (jatorduaren hasieran eskatu behar da).
- Habano-izozkia, erregaliz-saltsa eta ahabiazko (=arán-
dano) marmeladaz.

On egin degizuela!

Labekoa Jatetxea

altzibar Haziak

Bizitegiak

Lorazaintzarako lurra

Produkto Fitosanitarioak

Lore eta Landare naturalak

lorategia
GABIRIA

Tel. 943 88 26 80



Santa Luzia auzoa - Ezkio-Itsaso
Tel. 943 72 25 52
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LEHIAKETA

Aurrekoa: Iñaki Beitiaren omenezko 6. mendi-ibilaldia —
luzea—, nondik pasatuko da Ezkiotik Itsasora? (Nahikoa
da leku-pare bat aipatzea). Ondo erantzun duzuen guztion

artean zozketa egin, eta oraingoan zori ona Plazategiko Aitor
Zaldua-rentzat izan da. Bejondeiola! Eta jakin beza, bi afari

dituela zain Itsasoko Ostatuan. On egin!

Hurrengoa: Non zegoen gerra-aurreko eskola (baita ondo-
rengoa ere, berria egin arte) Santa Lutzian? Erantzuna

aldizkarian duzue; bilatu, eta zuzen erantzuten duzuen guztion
artean, ohi bezala, bi afariren zozketa egingo da, oraingoan
Labekoan afaltzeko. Erantzuna azpiko txartelean idatzi eta

Santa Lutzia Zaharreko gure gutun-ontzian uzteko hilabeteko
epea duzue. Aurrera!

Erantzuna:

_________________________________________

_________________________________________

(Neure) izen-deiturak: ............................................

Helbidea: ...............................................................

Tel. ........................................................................

erretegia
agirre etxea

sagardotegia
St. Luzia auzoa, 50
Tfnoa 943 72 59 87

EZKIO ITSASO

Ezkioko Ostatua
Espezialitatea:

ARKUME ERREA
✥✥✥✥

Tel. 943 72 02 67
EZKIO

ITSASOko
OSTATUA

Tfno.: 943 88 03 15 
ITSASO 

Mandubiko Benta

Tel. 943 88 26 73
MANDUBIA

Santa Lutziako San Pedro jaien
kronikatxoa

■ Alaitz Juantorena

Aurtengo festei ezkonduen eta ezkongabeen arteko futbol-partidak eman zien hasiera.
Azkenean ezkonduek 7-5 irabazi zuten. Gero, indarrak berreskuratzeko asmoz

Anduaga elkartean 26 lagun bildu ziren afaltzeko.

San Pedro eguna eguraldi tristeaz argitu zuen, baina hori ez zen oztopo izan txistula-
riek kalejiran auzoa zeharkatzeko. Meza ondoren eta euria ari zuenez, Gabiriako

Goruntz dantza-taldeko txiki eta ertainek ludotekan eskaini zuten dantza-saioa, bertara
jende asko hurbildu zen, baita ondoren eskaini zen hamaiketakora ere. Arratsaldean
ume jolasak izan ziren eta urtero bezala ume asko gerturatu ziren, nahiz eta eguraldi
kaskarra izan. Jolasak amaituta, toka-txapelketa izan zen. Gauean herri-afaria ludote-

kan egin zen, bertan 70 lagun inguru elkartu ziren, eta ondoren erromeria Bigira talde-
arekin goizaldera arte. 

Igandean Anduaga Elkarteak antolatutako I Patata Tortilen lehiaketa egin zen eta ira-
bazle Urkiolako Mari Carmen Aranburu izan zen; bigarren Errotako Mari Carmen

Etxezarreta. Horrela, giro ederrean bukatu zen San Pedro jaietako asteburua. 
Datorren asteburuan, Junior mailako txirrindularien probarekin eta sardina-jatearekin

emango zaie aurtengo festei amaiera.



San Andres, 31
☎ 943 88 06 24

ORMAIZTEGI

Ileapaindegia, estetika, masajeak

Eup!
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• HIDROEREINTZAK
• LANDAKETAK
• INGURUGIRO-BERRESKURATZEAK
• MANTENIMENDUAK
• MINTEGIAK, ETAB.

ALTZIBAR BASERRIA Z/G
☎ 943 16 04 24 20217 GABIRIA
Fax: 943 16 04 24                         Alegi auzoa (GIPUZKOA)

A r g a z k i  z a h a r r a

Atzeko ilaran (ezkerretik eskuinera): Alberto Etxezarreta, Kapotegikoa; Angel
Irastorza, Iriartekoa; Pedro Etxezarreta, Errotakoa; Simon Aranbarri (apaiza); Jose
Gorrotxategi, Kaxetakoa; Antton Osinalde, tabernakoa; Batis Maiz, Santa Lutzia

Zaharrekoa.

Aurreko ilaran: Mª Pilar Izagirre, Altukoa; Rosa Mª Irastorza, Iriartekoa; Inaxio
Galdos, Agerrezabalgoa; Eusebi Galdos, Agerrezabalgoa; Arantxa Albisu,

Ojarbide-azpikoa.

JJaauunn--hhaarrttzzeeaakk  11995533..  uurrtteeaann  SSaannttaa  LLuuttzziiaann


