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karmengo amaren jaiak 
2008ko urtailaren 
06, 10, 11, 2, 13, 14, 15 eta 16 

• 

uztailak 6, igandea. 
JUBILATUEN EGUNA 

12:00 Meza nagusia. 

13:00 Batzar nagusia Kultur Etxean 

14:00 Adiskidetasun bazkaria Jolas 
Etxean 

18:00 Arkaitz Añorgako dantzarien 
emanaldia 

uztailak 10, 
OSTEGUNA 

22:30 Sorpresa Jaialdia 

uztailak 11, ostirala. 
ZIKIRO JANA 

15:00 Mozorro festarako prestaketa 
eta apainketak 

19:00 EGAN -en emanaldia 

20:00 Haurrentzako "Orikiz" festa 

21:00 Marrazki Bizidunen "Orikiz" 
Mozorro festa 

23:00 Dantzaldia EGAN taldearekin 

01:00 Zezen Suzkoa 

uztailak 12, 
LARUNBATA 

09:00 Diana erraldoi eta 
buruhandiekin 

11:30 Tiro txapelketa karabinaz 
(egun osoan zehar) 

11:30 Artisau erakusketa 

12:30 Bakailu prestaketa eta 
sagardo dastaketa 

17:00 Xake lehiaketa  

17:00 Saski 3x3 txapelketa 

17:00 Artisautza erakusketa 

17:30 Haurren danborrada 

20:00 Danborrada nagusia 

20:00 Otxotearen emanaldia 

21:00 Afari herrikoia 

00:15 Zezen suzkoa 

00:30 Danborrada nagusiaren 
emanaldia 

01:00 TAPIA ETA LETURIA-ren 
musika emanaldia 

03:00 ESNE BELTZA-ren musika 
emanaldia 

uztailak 13, 
IGANDEA 

06:00 Oilasko biltzaileak 

10:00 Diana herri desberdinetako 
erraldoi eta buruhandiekin 

10:00 Bolo tiraketa (goizez eta 
arratsaldez) 

11:00 Xake leihaketa 

13:00 Erraldoien "erakusketa" 
frontoian 

14:00 Elkarteen arteko bazkaria 

16:00 Jolas Etxea pilota 
txapelketaren finalak  

uztailak 14, 
ASTELEHENA 
KUADRILEN EGUNA 

12:00 Kuadrilen arteko paella 
jatearen prestaketa 

14:00 Kuadrilen arteko bazkaria 
(paella jana) 

16:00 Mus eta Eskoba txapelketa 
azkarra 

18:00 Pilota goxoko txapelketaren 
finala 

19:30 TXORTAINS musika 
emanaldia 

Jolasak eta opariak 

Jolasen jarraipena 

Merienda 

Erraldoi eta buruhandiak 

Novena eta salve nagusia 11 9:30  uztailak 16, 
ASTEAZKENA 
KARMENGO EGUNA 

11:00 Meza nagusia 

12:00 Arkaitz Añorgako 
dantzariak taldeko 
haurren emanaldia 

13:00 Helduen aurreskua 

18:00 Erraldoi eta buruhandiak 

19:00 AITOR musikariaren 
emanaldia 

19:30  Sardina jate herrikoia eta 
sagardo dastaketa 

22:00 Festen bukaera 

19:00 

21:00 

01:00 

Erraldoi eta buruhandiak 

Bertso-kantu afaria 

Euskal musika kanta saioa 
Jolas Etxean 

11:00 

16:00 

17:00 

19:00 

    

 

uztailak 15, 
ASTEARTEA 
UMEEN EGUNA 
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Aurten klubaren Ian taldeko kideen artean al- 

daketa urtea izanik, zuzendaritza batzorde ho- 

nek, ezer baino lehen agur hau  irteten direnei, 

Jokin,  Ma  Luisa  eta  Imanoli, eskerrak emate- 

ko  aprobetxatu  nahi  du. Ziur nago era batera 

edo bestera laguntzen jarrituko  duzuela.  Era 
berean,  ongietorria eman  nahi diet urrengo 

zuzendaritza  batzordera sartuko  diren  kide  be- 

rriei. Hauek, irailetik  aurrera  hasiko dim modu 

ofizialean  gurekin  lanean. 

Como este es año de cambios en la composición 

de la junta  directiva del  club,  quisiera  agradecer 

el trabajo y el tiempo dedicado a los directivos 

salientes: Jokin, Ma Luisa, Imano!. Tengo  la 

certeza de que de  una  manera u  otra seguiréis 

ayudándonos. Y, cómo no, quiero también 

dar  la bienvenida a los  nuevos integrantes de 

la próxima junta directiva  que  en  septiembre 

tomarán de manera oficial posesión de sus  car- 

gos, ldoia, Jon Mikel, Jokin. 

Ez  ditut ahaztu  nahi,  arrazoi desberdinak direla 

eta,  kluba utzi  behar dutenak: jokalari,  entre- 

natzaile,  ordezkari...  Mila esker guztiei  bihotz- 

bihotzez. 

Gainean dugu  urtean  zehar hainbeste itxaron 

dugun uztailaren 16a,  Karmengo Amaren 

egun handia, Añorgako jagolearen  eguna. 

Aurten festak 10ean hasiko dira,  eta hainbat 

bolondresek prestatutako egitarauan  ume, 

gazte, heldu eta zaharrentzako tokia egongo 

da, urtero bezala, guztiok batera goza deza- 

gun. Buruhandiak, pilota partiduak, bertsolari- 

ak, kontzertuak... ekintzen zerrenda luzea da 

aurtengoan ere eta pozez parte hartzeko deia 

luzatzen dizuet. 

Amaitzeko, agur bero bat bidali  nahi  diet egun 

berezi hauetan geure artean egongo direnei, 

eta modu berean, eta arrazoi desberdinak dire- 

la medio, egon  ezin  izango  dutenei. 

Tampoco quiero olvidarme del resto de perso- 

nas  que, por  una razón  o  por otra, dejan  de 

pertenecer a la disciplina de este club: jugado- 

res, entrenadores, delegados... Muchas gracias 

a  todos  ellos  de todo corazón. 

Por fin  llega  el  ansiado día 16  de  Julio,  día de 

Ntra. Sra. Del  Carmen, patrona  de Añorga, 

llegan  nuestras  fiestas  patronales,  fiestas que 

empezarán  el día 10. Con la  ayuda  de  algunos 

voluntarios hemos  preparado un  programa  de 

fiestas en el que todos tenemos cabida,  jubila- 

dos,  niños,  jóvenes,  padres  y  madres...  y disfru- 

taremos de  las muchas actividades  programa- 

das: cabezudos, partidos de pelota, bertsolarŕs, 

conciertos, etc. Os animo a que toméis parte 

activa en todas  estas  actividades. 

Para terminar quiero enviar un saludo a todos 

los que pasareis estos días de fiesta con noso- 

tros así como a los que, por diversas razones, 

no vais a poder estar entre nosotros. 
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Añorga K.K.E erakundearen egoera nola ikus- 

ten dugun aipatzea gustatuko litzaiguke, epe 

motz batera begira bada ere. Iraganari erre- 

paso bat emanez, sei urte inguru dira egoera 

oso delikatu bat bizitzea egokitu zitzaigula, 

desagerpenetik hurbil egon ginelarik. Garai 

beltz hauei ordea Ketxu Marañonen gidari- 

tzapean lanean jardun zuen bolondres talde 

batek eman zien amaiera. Talde honek lau 

urtez egin zuen Ian eraginkor eta txalogarriari 

esker elkartea aurrera eramateko behar ziren 

urrats guztiak eman ziren, bai antolamendu 

zein ekonomia alorretan. Zuzendaritza talde 

horren parte ziren hainbat kidek bi urte hau- 

etan zehar beraien zereginetan jarraitu dute 

aldaketak urriak izan direlarik; presidentea, 

diruzaina eta zenbait bokal. Bi urte hauek 

igarota, behartua ikusi dugu geure burua 

denbora honek ekonomikoki, kirol arloan eta 

antolamendu aldetik eman dituenen erradio- 

grafia bat egitera . 

Ekonomia arloan egoera ona dela uste dugu 

zinez; nahiz eta zailtasunak eduki azken ur- 

tean, eskuraturiko diru mozkinekin etorkizun 

hurbil batean beharrezkoak izango diren 

erreformetara bideratzeko aukera izango 

dugu: futbol zelaiaren iluminazio azpiegitu- 

raren berrikuntza, bolatoki zein frontoiaren 

konponketak, futbol zelaiaren belar aldaketa 

etab. Ez dugu ahantzi behar modu berean, 

berrikuntza hauek aurrera eraman ahal izate- 

ko ezinbestekoa ditugula Rezola, Diputazioa 

edo Udaletxea bezalako erakundeen aparte- 

ko dirulaguntzak. Bide horn jarraituz, hasiak 

ditugu Udaletxe zein Diputazioarekin hartu 

emanak . 

Kirol arloari dagokionez, funtsean duda bi 

urte genituen maila berak mantentzen jarrai- 

tzen dugu, (jubenila liga nazionalera igo zen, 

kadetea ohorezko mailara jaitsi zen, Xakean 

euskal ligara igo gara...). Gainera, datorren 

denboraldiari begira beste nesken saskibaloi 

kategoria bat sortu nahi dugu, lau taldeko 

kopurua bostera igoaz . 

Futbolaren egitura berrantolatu egin dugu 

koordinatzaile bern batekin. Figura honekin 

batera, auzoko bolondres talde bat lanean ari 

da kirol honen erroak indartzeko ahaleginean. 

Antolakuntza egoki bat abian jarri dugularen 

sentsazioa daukagu zentzu honetan. 

Saskibaloiarekin orain arte bezala jarraituko 

dugu, organizazioa ona da eta ez dugu, epe 

motzera behintzat, arazorik ikusten. 

Pelotarekin arazo gehiago izango ditugu, hau- 

etako bat Maria Luisaren baja izango delarik. 

Egun, Mikel Maiza da arduradun bakarra, 

nahiz eta ezin dugun inolaz ere ahaztu Mikel 

Manterola, Jokin Urdangarin eta beste hain- 

bat bolondresen laguntza baliagarria. Ezinbes- 

tekoa da pilotazale arlo sendo bat gorpuztea 

egunerokotasunean laguntza eskaini dezan 



bai partiduetan zein Jolas Etxea txapelketaren 

antolakuntzan. Ekimen hau hilabete batzuen 

epean eraman beharko da aurrera. 

Aurki burutu behar diren ekimenei begira (fes- 

tak, auzolanak...), jende bolondresaren laguntza 

eskaera berrazpimarratu nahi dugu. 

Klubeko atal batzuek nahi baino jarduera gutxia- 

go dute, mendia, arrantza edota ehiza kasu, na- 

hiz eta aurten atal bern bat berrabiarazi dugun, 

txirrindularitza, eta honakoa datu pozgarritzat 

dugu. Sekzio bern hau 625 federatuz osatzen 

da. Idatzi honen bidez kirol hauen zale direnei 

deja luzatu nahi diegu, zuzendaritza honen parte 

izan dajtezen, eta modu honetan ahulduta dau- 

den sekzio hauen desagerpena eman ez dadin. 

Antolamendu aldetik ikusten ditugu arazo handienak. 

Bi urte hauek igarota, zuzendaritza batzordearen atal 

garrantzitsu bat berrjtu behar izan dugu. Aldaketa 

hauek buruhauste bat bajno gehjago ekarrj dizkigute, 

nahi bajno zailagoa izan delarjk hutsjk gelditu djren 

karguak betetzea. Prjntzipioz, 

zuzendarjtza batzorde honen 

jarraipena zjurtatua dago hu- 

rrengo bi urteej begira, nahiz 

eta beharrezkoa jkusten du- 

gun klubeko bazkjde guztiei 

batzorde honetan parte har- 

tzera del egitea, aurrera era- 

man nahi ditugun ekjntza 

desberdjnak ezagutaraz- 

teko eta etorkjzun baten 

batzordearen parte aktibo 

jzateko.  

Azken urte honetan bereziki, geure instalazioe- 

tan burutu ditugun hobekuntza lanak eta aurre- 

rantzean aurrera eraman nahi ditugunak ere ez 

ditugu ahaztu nahi. Auzoaren ikur den Rezolako 

dorrea konpondu egin dugu, denboraren eragi- 

nez oso higatua zegoena, eta ondorioz futbo 

zelaiaren gune horretan kokatzen den ikuslego- 

aren segurtasuna bermatua gelditu da. 

Pilotalekua margotu dugu, egun modan dagoen 

"berde fronton" kolorearekjn eta tonu honekin 

ezadostasuna agertu zuen jendea izan bazen 

ere, egun erabakj arrakastatsua hartu genuela 

iruditzen zaigu eta kexak oso urrjak djra. Margo- 

keta honekin batera, pilotako aldagelak errefor- 

matu ditugu dutxa berrjak ezarrjz eta aireztapen 

sistema berrituz. 
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Futbol zelaian ipinitako publizitate panelekin jarraitu 

dugu. Ugariak dira ezarri diren publizitate metroak, 

ez dira gutxiago ordea betetzear daudenak eta ira- 

gartzearekin batera klubari lagundu nahi diotenek 

aukera izaten jarraitzen dute. Geure kontuetan diru 

sarrera beg' bat eskuratzerako garaian, publizitatea 

eskaintzearen neurria onuragarria dela pentsatzen 

dugu, eta hemendik iragarri nahi duten inguruko en- 

presa eta merkatariei aukera hon luzatu nahi diegu. 

Epe laburrera gauzatu nahi ditugun proiektuen age- 

an, lehentasuna eman nahi diogu museoaren atzeko 

zatia hormigoiztatzeari. Putzuak, hautsa eta bestela- 

ko deserosotasunak urteetan zehar pairatu ostean, 

konponketaren txanda da. Festetarako emaitzak 

ikustea espero dugu. 

Berrikuntzekin jarraituz, buruan daukagun hurrengo 

pausoa futbol zelaiaren argiztapena berritzea da, 

modu honetan, partiduak edozein ordutan jokatze- 

ko, argiagatik arduratu gabe. Proiektua oso aurrera- 

tua dago, eta aparteko arazorik ez badago, irailerako 

amaitua egongo da. Lan hau aprobetxatuz, pilotale- 

kuko argi azpiegitura ere indartuko dugu. 

Futbol zelaiko harmailak ere irailerako konpondu 

nahi ditugu, eserleku lauagoak eginez, modu eroso- 

ago batean partiduez gozatzeko. 

Bolozale talde bat badugula aprobetxatuz, bolatoki 

zaharra ere konpondu nahi dugu. Lehenik teilatuan 

egin beharko ditugu aipatutako konponketak, began 

iragazkaitza den sistemaren bat ezarriz, eta bigarren 

urratsa, bolatokia margotzea izango litzake. 

Elkarteko web ornaren eraketa ere oso aurreratua 

daukagu, aurki argia ikusiko duelarik. Gune birtual 

honen bidez, bazkide diren eta ez direnen lotura 

gune bat sortzea dugu helburua, geure klubak sor- 

tzen dituen ekintzen inguruko informazioa eta oro 

har auzoan aipagarri direnak bilduz. Horretarako, 

gune honen osaketarako interesgarria suerta daite- 

ken edozer bidaltzea animatzen ditugu añorgatarrak; 

argazkiak, artikuluak ideiak... 

Azkenik, futbol zelaiko belar artifiziala ordezkatzea 

da geure nahia. Hamabi urte luzeren ondoren, geroz 

eta beharrezkoa dela argi dago. Lan hauek ordea 

ikaragarrizko dimentsioa hartzen dute, eta ezinezkoa 

da elkarteak dituen baliabideekin bakarrik proiektu 

honi aurre egitea. 

Ziurrenik, askoren pentsamenduetan auzoa hobetzen 

lagungarriak izan daitezken bestelako hobekuntza 

eta erreformak egongo dira. Elkartetik, beraien idea 

eta iradokizunak helaraztea animatzen ditugu bai 

bazkide eta auzotarrak, edozein ekarpen ongi etorria 

izango dela ziurtatuz. 
^ 
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añorga-saski 2007-200E(  
oinarriak sendotuz 

Añorgako nesken saskibaloia gora 
ari da etengabe azken urteotan. 
2007-2008. denboraldia horren 
erakusle argia izan da. Lau talde 
(inoiz baino gehiago) aurkeztu 
ahal izan ditugu Gipuzkoako 
lehiaketa desberdinetan eta 43 
jokalarik jokatu dute talde haue- 
tan. Talde guztiek ere oso maila 
ona eman dute urtean zehar, eta 
parte hartu duten lehiaketa guz- 
tietan goiko postuetan sailkatzea 
lortu dute. Dena den, klubeko atal 
honen arduradunek emaitzek ez 
digutela burua galtzera eraman 
behar diote behin eta berriz eta 
helburu nagusiak garbi zeintzuk 
diren garbi daukate:  

Infantiletatik seniorretara do- 
azen malla guztiak gutxienez 
talde batekin beteak izatea. 

Saskibaloi atalaren oinarriak 
sendotzea. 

Kirol emaitzak bigarren maila 
batean utzirik, gure artean 
saskibaloian aritzera datozen 
neska guztiengan formakuntza 
eragin positiboa izatea, ahalik 
eta modurik osoenean. 

Hiru helburu hauek gauzatzea 
ezinbesteko baldintzatzat dute, 
gure auzo honetan sakibaloiaren 
etorkizuna bermatu nahi badugu. 
Dena den bide onetik doazela ez 
dago ukatzerik eta horren erakus- 
garri aurten talde guztiek eginda- 
ko lana dugu: 
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/infantilak 
Taldea 11 jokalariz osatua egon da, guztiak ere  in- 
fantil mailako lehen urtekoak. Ondorioz, taldearen 
arduradunek (Juani Barragán entrenatzailea eta Santi 
Jiménez delegatua) irailean Gipuzkoako Txapelketari 
uko egin eta bereziki lehen urtekoei zuzenduta da- 
goen lehiaketan parte hartzeko erabakia hartu zu- 
ten. Txapelketa honetan 22 taldek parte hartu dute 
eta gure neskek hirugarren postua lortu dute, den- 
boraldi osoan zehar 2 partida besterik ez dituztelarik 
galdu.  

Hala ere, Juani eta Santi batez ere taldean sortu den 
giroarekin daude pozik; bai jokalarien artean, baita 
gurasoen artean sortutakoarekin. Taldeko zazpi 
neskek Amassorrain ikastolan dute jaotorria eta gai- 
nontzeko lauak Santa Teresa Ikastetxean. Iaz ezagutu 
ziren eta aurten lehenengo aldiz jokatu dute elka- 
rrekin. Hala ere, haien arteko integrazioa erabatekoa 
izan da. 

Emaitza hauek Federazioko arduradunen harreta 
erakarri dute eta lehenengo aldiz taldeko pibota den 
Leire Susberro Gipuzkoako selekzioarekin entrena- 
tzeko deitu dute. 

INFANTILAK- Jokalariak: Marina, Irene, Janire, Leire "Txiki", Martina, 
Nerea, Ane, Paula, Maitane, Ainhoa eta Leire S. Delegatuak: Juani eta Santi 



KADETE -A- Jokalariak: lurre, Ane, Miren, Larraitz, 
Leire, Olatz, Izaskun, Haizea eta Naroa. 
Delegatuak: Idoia eta Koldo 

KADETE -B- Jokalariak: Bidatz, Leire, 
Kristina, Oihane, Maialen, Naroa, 
Maddi eta Kandela. 
Delegatuak: Santi eta Alaitz 

Kadete mallan bi talde izan ditugu lehian. Le- 
hen urteko kadeteen taldeak 11 jokalari izan 
ditu eta bigarren urtekoak 9 izan dira. Beraz, 
20 guztira. 

Gazteenak Alaitz Hernándezek eraman ditu 
eta Santi Peña izan dute delegatu moduan. 
Oso denboraldi ona burutu dute, jokatu di- 
tuzten fase guztietan goiko postuetatik gertu 
ibili direlarik. Lehenengo fasean gutxigatik 
ez zuten Gipuzkoako Txapelketa jokatzeko 
postua lortu eta Federazio Kopa jolastu behar 
izan dute. Txapelketa honetan azken partidu- 
ra arte bigarren geratzeko aukera asko izan 
dituzte, baina azken partida Legazpiko An- 
draitz taldearen aurka galdu eta bosgarren 
postura erori ziren.  

Bigarren urteko kadeteek  ere  denboraldi bi- 
kaina egin dute. Idoia Ruizek  eta  Koldo Elize- 
gik zuzendu duten ekipoa lehenengo fasean 
haien taldeko txapeldun  izan ziren, partida 
guztiak irabazita. Ondorioz, aurrerantzean 
Gipuzkoako kadete talde indartsuenekin jo- 
katu behar izan dute eta  hauen aldean ere 
ez dute maila kaxkarrik eman. Agian, talde 
honen gabeziarik handiena jokalari kopuru- 
arena da, kalitatea sobera baitute. Beraz, da- 
torren urteetan junior mailan lasai jokatu ahal 
izateko helburua taldea bi edo hiru jokalari 
berrirekin osatzea izango litzateke. 
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SENIOR -Jokalariak: Olatz, Alaitz, Oihana, Eider, 
Onintze, Ainhoa, Lide, Maia, Maitane, 

Idoia, Aingeru, Lorena. 
Delegatuak: Urko eta Juani 

Talde hau gaizki ohitzen ari gaituela esan 
beharra dago, aurten ere, eta hirugarrengoz 
azken lau urteotan, final fourrerako sailkatu 
baita. Urko Eskasibar eta Rafa Hernándezen 
taldeak lehiaketa irregular xamarra egin due- 
la esaten dute, batez ere jokoari dagokionez, 
baina partida garrantzitsuetan bere bene- 
tako maila eman du eta laugarren sailkatu 
zen liga erregularrean. Ondorioz, final-erdiak 
fase erregular horretan txapeldun irtendako 
taldearen kontra jokatu behar zituen. laz be- 
zala, aurten ere Eskoriatzako taldea izan dute 
areno final-erdietan, eta iaz bezala aurten ere 
gure neskak nagusitu zaizkie Eskoriatzarrei 
eta finalean izan gara. 

Finalean, aldiz, Doka talde indartsua zuten 
aurrean eta hauek, gaur egun, gureak baino 
gehiago direla erakutsi zuten. Beraz, aurten 
ere Gipuzkoako azpitxapeldun. Dena den 
berriz ere gure zalegoa aipatu beharra dago; 
hauek ez dira azpitxapeldunak izan, bene-be- 
netako txapeldunak baizik. 
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Nerea, egun 29 urteko emakume gaztea, 15 
urte inguru egin zituen saskibaloian jolasten. 
Amassorrain Ikastolan hasi, Lasarten jarraitu 
eta Añorgan amaituz duela bizpahiru denbo- 
raldi . 

Leirek 13 urte ditu eta bakar bat darama 
saskibaloian jolasten la-ia kasualitatez hasi 
zen iaz gure artean eta gaur egun etorkizun 
handiko jokalaria da, Ian ederra egin duen 
infantil taldean . 

Biak añorgatarrak eta saskibaloi jokalari finak 
izateaz gain beste zerbait ere badute komu- 
nean: Gipuzkoako selekzioak deitu dituen 
jokalariak dira biak. Nereak duela hamalau 
urte inguru bizi izan zuen esperientzia hon.  
Leirerentzat, aldiz, gauza bernia da, aurtengo 
maiatzean deitu baitute lehen aldiz selekzioa- 
rekin entrenatzera. Horregatik elkartu ditugu, 
batak izan zuen eta bestea caten an den es- 
perientziaren bern eman diezaguten . 

Nahiz eta urte batzuk pasa diren, Nereak oso 
garbi ditu garai hartako oroimenak;  "Auzoko 
haurgehienen modura Amassorrain Ikastolan 
hasi nintzen saskibalo ŕan jolasten. Ondoren, 
Lasarten jarraitu nuen. Garai hartan Lasartek, 
Anjel Mena jaunaren eskutik, oso saskibaloi 
talde indartsuak zituen. Ni kadetetan hasi 
nintzen haiekin baina denboraldi haietan aldi 
berean kadete, junior eta Gipuzkoako selek- 

zioaren taldeekin aritzen nintzen partidak 
jokatzen" ekartzen du gogora Nereak. Gehi- 
txo ez ote zen galdetzen diogunean Nereak 
barre egiten du, "gaur egun niri ere  astakeri 
galanta iruditzen zait; larunbata goizetan 
kadeteekin, arratsaldez jubenilekin eta igan- 
detan selekzioarekin jolasten nuelako, baina 
garai hartan, 14-15 urte nituela, pozik egiten 
nuen, ez zuen ahalegin berezirik suposatzen, 
nire gustuko k ŕrola egiten arŕ  nintzen eta 
gainera  giro  onean, beraz, badakizu gustuko 
tokian aldaparik ez". 

Leirek ez du ahalegin handirik egin behar 
sentsazio horiek gogora ekartzeko, gaur 
egun bizitzen ari ditu -eta.  "Aurten deitu nau- 
te  eta  oso pozik noa, oso gustura. Giro oso 
ona dago eta oso majak cifra. Batez ere, Az- 
koitiko lragaz taldetik doazen bi jokalariekin 
oso ondo moldatzen naiz, oso jatorrak dira". 
Kontua da, denboraldian zehar Iragaz taldea 
aurrean izan dutela Añorgako neskek eta 
orain, bat-batean, Leirerentzat neska hauek 
kontrario izatetik taldekide izatera pasa dira, 
"hala da, baina ez da arazoa izan oso jatorrak 
direlako. Berdin gertatu zait Bera-Berakoekin, 
berehala lagun egin gara. Dena den, ni Añor- 
gako taldekideekin nago inon baino gustura- 
go eta ez nintzateke taldez aldatuko". 

Selekzioarekin aritutako garai haietaz galde- 
tzerakoan, Nereak oroitzapen gozoak besterik 
ez ditu gogoan, nahiz eta  "bost minutu bes- 
terik ez zidaten jokatzera ateratzen normale- 
an, kanasta bat sartu eta emozionatu arte!  ", 
gainera,  "neskak eta mutilak joaten ginen 
partiduak jolastera guztiok autobusean, oso 
giro  ona zegoen".  Nereak egindako jokalari 
ibilbidea ordea ez zen Añorga eta selekzioa- 
ren taldeetan amaitu  "ezer baino lehen eske- 
rrak eman nah ŕ  n ŕzk ŕoke saskibaloiaren arra 
niri eta beste neska askori garai hartan sartu 
gintuenarŕ, hau da, Lurdes Baldan,  hark sufrŕ- 
tu behar  izan zuena gurekin ez dago esaterik. 
Ikastolatik Lasartera joan nintzen jolastera, 
eta Lasartetik hona (Añorgara) bueltatzean, 
kristonak entzun behar izan nituen, beraien 
esanetan sekulako etorkizuna nuelako"  go- 

Auzoko saskiba- 
loiak bere fruitu- 
ak ematen darrai . 

Gaurkoan, fruitu 
hauetatik aipaga- 
rrienetako bi aur- 
keztu nahi izan 
dizkizuegu. Bate- 
tik, gehienontzat 
aski ezaguna den 
Nerea Etxeberria 
eta bestetik laster 
Nerea bezain eza- 
guna izango den 
Leire Susberro . 
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goratzen du Nereak. Añorgatarrak ordea argi 
zuen,  "saskibaloŕan ondo pasatzen nuelako 
arŕtzen nintzen",  eta Lasarteko taldean punta 
puntan, Espainiako txapelketan parte hartzen 
aritzeko aukera izan bazuen ere, lagunartea 
eta gertutasuna aukeratu zituen, naiz eta mai- 
la apalagoan jokatzen hasi berriro ere. 
Leirek freskoago du selekzioarekin izandako 
bizipena, egun dastatzen an den gozokia de- 
lako.  "Nŕbel handŕa topatu  dut  taldean",  eta 
zertan nabaritu duen nibel hon itauntzean, 
"batez ere denak azkarragojokatzen dute eta 
argi daukate zer den egin behar dutena" na- 
barmentzen du jokalari gazteak. Harriagarria 
da Leireren proiekzioa izan ere  "urte honetan 
hasŕ  nay  sask ŕbaloŕan"  naiz eta  "eskolan  sas- 
k ŕbalo ŕan, futbolean eta eskubaloŕan arŕ tzen 
nintzen",  dio Santa Teresa ikastetxetik etorri- 
tako neskak. Santi Peña osabak erru Kandla 
izan duela aitortzen du Añorgan saskibaloian 
hasi bada, eta eskolako beste hiru lagun ere 
erakarri ditu, jada denboraldi bat egin dute- 
lank geure artean. Honetaz gain,  "ama eta 
amona  ere  saskŕbaloŕzaleak  egŕn  ditut eta 
Lasarten nagus ŕek jokatutako lauko fŕnalean 
egon oren, ego  esan oso giro ona sortu da 
taldeko gurasoen artean eta bazkarŕak ere 
egin izan dŕtugu". "Oso pozŕk"  eta luzerako 
gelditzeko asmoa dute bai Leirek eta bai bere 
lagunek, egindako denboraldi bikainak bere 
fruituak eman dituela argi utziz;  "ez dugu ŕa 
partŕdurŕk  galdu eta Gipuzkoa  ma ŕlan hiruga- 
rrenak  geldŕtu  gara  lehen urteko  ŕnfantilen 
artean  ". 

nabaritu da aldea urtea joan urtea etorri eta 
gaur egun  "txandala eta kŕrol  maleta bezala- 
koak ematen dŕzkigute"  dio Leirek. 

Hasieratik gaur egun arte bizitakoak luzeak 
dira Nerearentzat saskibaloi munduan, eta 
urteak ematen duten ikuspegitik argi dauka 
Leire gazteak  "joku bezala hartu  behar  duela 
sask ŕbaloŕa, behar den serŕotasunarek ŕn, eta 
lasa ŕ  jokatu ondo pasaz".  Lagunak egiteko 
ere parada ederra da taldean murgiltzea, eta 
alde horretatik oso esperientzia polita bizitzen 
an  da Leire, bai auzoko taldean eta bai se- 
lekzioan. Gipuzkoako konbinatuarekin lehen 
zita ekainaren 8an izan behar zuen Añorgako 
pibotak  "Nafarroa,  Zaragoza eta  G ŕpuzkoak 
jokatu behar genuen trŕangularrean"  nahiz 
eta bertan behera gelditu omen da. Debuta- 
tzeko aukera, ordea, ez du galduko Leirek, 
ekainaren erdialdera Nafarroaren aurka Iru- 
ñean izango den lagun arteko partida egotea 
espero baitu. 

Honakoa da, beraz, Añorgako saskibaloiaren 
iragana eta oraina, hastapenetatik gaur egun 
arte fruituak eman zituen, ematen an den 
eta emango dituen zuhaitz trinkoa. Añor- 
gako mugetatik haratago, geure auzoa eta 
beronen koloreak errepresentatzen dituzten 
bi protagonista hauen bidea urte askozjarrai- 
tzea espero dugu. 
Gogorik ez zaigu faltako!! 

Añorgako saskibaloiaren garapenaz hitz egi- 
terakoan, nagusiak gazteenak baino ikuspegi 
zabalagoa izaki, gogoan ditu hasierako garai- 
ak, Añorgan egiten ziren entrenamenduetan 
"eurŕa egŕ ten  zuenean  bla ŕ  egŕnda amaitzen 
genuen eta beroarek ŕn ŕzerdŕ  patsetan,  lu- 
rrarekin gainera  asko erortzen  gŕnen"  susto 
handi samarrak egon zirelarik garai haietan. 
Polikiroldegira  "saltoa"  eman zutenean,  "as- 
koz  hobeto entrenatzen  has! gŕnen".  Leirek 
hasieratik ezagutu ditu Antiguako polikirol- 
degiaren erosotasunak;  "oso gutxŕ tan entre- 
natu dut Añorgan".  Ekipamendu aldetik ere 1 



Aquí estamos otra vez tras un año nuevo, 
una temporada mas, en la cual no nos ha 
faltado voluntad de trabajo y ganas de ha- 
cer bien las cosas,( no se si lo hemos conse- 
guido), cada vez somos menos los que cola- 
boramos y cada vez tenemos mas equipos, 
(desde esta temporada que ha terminado, 
tenemos un nuevo equipo en categoría 
cadete femenino), y sin embargo tenemos 
muchos problemas para que la gente cola- 
bore, es mucho el trabajo a realizar y pocas 
manos, bueno ya vale de llorar. 

Tras esta temporada que acaba de finalizar, 
el balance en cuanto a lo deportivo, pen- 
samos que es altamente satisfactorio, sea 
conseguido mantener el equipo de Liga 
Nacional, no si pasar diversas vicisitudes, 
salvándonos en el ultimo minuto del ultimo 
partido (no apto para cardiacos), gracias al 
esfuerzo que han llevado a cabo tanto el 

cuerpo técnico (gracias a Mikel Roteta, Gor- 
ka Urizar, Jon 	y como no a los cuidados 
de Lolo) como el formidable grupo de juga- 
dores, que a pesar de la dura competencia 
de los equipos contrarios, y de algunos de 
los de casa, han conseguido la tan apreciada 
y complicada permanencia en la categoría. 

Nuestro segundo equipo juvenil a las orde- 
nes de Imanol Idiakez, un novato en esto de 
entrenar, pero todo un viejo lobo de mar (y 
esto no va con segundas) en esto del fút- 
bol, a tenido una temporada que sin llegar 
a calificarla de fenomenal, en cuanto a lo 
deportivo, si han terminado de una mane- 
ra espectacular, consiguiendo en la segun- 
da vuelta 22 puntos de los 27 posibles, en 
una dura fase de ascenso a la categoría de 
juvenil de honor, lo que si habría que des- 
tacar en este grupo es el ambiente que han 
tenido entre ellos y prueba de ello es el 'ri- 



tual' de antes de saltar al terreno de juego, 
con un bertso entonado por todo el equipo, 
eso si con mas fortuna por unos, que por 
otros, pero dando prueba de la unión de 
este equipo. 

Los dos equipos cadetes también han teni- 
do un gran año, el cadete de honor con- 
siguiendo clasificarse para jugar la fase de 
ascenso a liga vasca, de la que descendimos 
el año pasado y a la cual volvemos a tener 
posibilidades de recuperar la categoría, una 
categoría dura y complicada ya que en ella 
están los mejores clubes de Euskadi, con 
un nivel altísimo de fútbol y la cual es muy 
difícil mantenerla, (buen trabajo el de Unai 
Gazpio en su primera temporada con noso- 
tros), esperamos que este grupo de jóvenes 
se mantenga con nosotros durante mucho 
tiempo, ya que en los años que llevan con 
nosotros han tenido un comportamiento 

ejemplar, tanto dentro, como fuera del 
campo. Si conseguimos ascender, espe- 
ramos que con los cadetes txikis de este 
año que nos han dado la grata sorpresa de 
quedar cuartos en el grupo de campeones, 
después de que el año anterior pasaron por 
momentos delicados, pero este año de la 
mano de Joserra Barrena han cuajado una 
estupenda temporada, que sin tener unas 
grandes 'figuras' han competido como una 
aptitud digna de todo elogio. 

En cuanto a los infantiles, los de Honor de 
Jon Bakero se puede decir que han cumpli- 
do con dignidad, metiéndose en el grupo 
de los mejores y peleando duramente cada 
jornada, aunque al final se les haya echo un 
poco larga la temporada, teniendo en cuen- 
ta que no han tenido una plantilla excesiva- 
mente amplia. Y los txikis de Omar y Alex 
en su primera temporada en campo grande 



Infantil de honor 

Infantil de femenino 

han sido irregulares en cuanto a resultados, 
pero esperamos que hayan aprendido mu- 
cho y se hayan divertido mas, de la mano de 
estos dos novatos de los banquillos, que han 
realizado su 'trabajó con mucha ilusión. 

Por ultimo en cuanto a al fútbol masculino 
nos queda hablaros de los alevines, estos si 
que derrochan ilusión, da gusto verles, este 
grupo de la ilusión de la mano de Aitor Bel - 

tran, un joven educador del fútbol, que por 
desgracia no abundan en este mundo, a esta- 
do enseñando los mejores valores de este de- 
porte, como son el compañerismo, el apren- 
der a ganar y a perder, la aptitud etc, sin dar 
prioridad a algo que parece tan importante 
en el fútbol en general, como es el resulta- 
do final del partido, sin tener en cuenta esos 

otros valores de los que hablábamos, aunque 
ha veces es difícil de que padres y madres en- 
tienda estas teorías y a su vez después de los 
partidos les trasmitan estas frustraciones, sus 
frustraciones, a sus propios hijos. 

Bueno vaya txapa, pasemos al fútbol feme- 
nino que va desarrollándose de una manera 
vertiginosa, como os comentaba con anterio- 
ridad, este año se ha creado el cuarto equipo 
femenino del club, pero vayamos por partes. 

Nuestro equipo insignia el Nacional Feme- 
nino de la mano de Arantxa del Puerto ha 
tenido una temporada francamente irregular, 
quedando en una discreta quinta posición, 
también es cierto que las chicas mayores nos 
tenían mal acostumbradas ya que llevaban 



el entrenador a terminado de 'pillar' no se si 
lo sabremos nunca. Las del cadete, equipo 
nuevo en su categoría, han estado peleando 
por los primeros puestos de la clasificación, 
durante toda la temporada, para terminar en 
una mas que digna tercera posición, con un 
equipo formado en su practica totalidad con 
jugadoras de primer año, y después de sufrir 
mas de un injusto arbitraje (no hay árbitros 
oficiales) en varios campos, en este grupo 
hay mucho futuro, esperemos que algunas 
no tarden en llegar muy arriba. Por ultimo las 
chicas del Infantil, se acaban de proclamar 
campeonas de Gipuzkoa derrotando con un 
contundente 4 a 1 al Urki Eibarrés, nuestra 
mas sincera enhorabuena a todas las chicas 
que componen este equipo, pero en especial 
a su entrenadora Zumei Bilbao que un año 

a e dut 

Alebines 

Cadete de honor 

varios años seguidos quedando en segundo 
lugar y después de la nueva 'escabechina ' de 
nuestra querida Real llevándose a tres juga- 
doras y sin darnos tiempo a que las jóvenes 
estén preparadas para dar el salto y com- 
petir a este nivel, se puede entender que la 
temporada no ha sido mala del todo. Las del 
territorial han tenido un año bueno, con un 
equipo muy joven compitiendo en muchos 
casos en una categoría superior a la que les 
corresponde pero dejando el pabellón muy 
alto, clasificándose al igual que el año ante- 
rior para la fase de ascenso, aunque entre 
la juventud de las jugadoras y las necesida- 
des del equipo de nacional, al equipo le ha 
faltado la chispa necesaria para terminar un 
poco mas arriba en la clasificación, la única 
duda que nos queda de este equipo, es si 



mas ha compatibilizado el puesto de jugadora 
del nacional, con el de entrenadora de las txi- 
kis, gracias Zumei por la ilusión y el cariño que 
has derrochado en estos dos últimos años con 
estas chavalas, una gran pérdida para este club 
si decides marcharte como parece ser, gracias 
de nuevo Zumei. 

Bueno perdonarme si me he extendido demasia- 
do en explicaros como ha sido la temporada de 
nuestros equipos, pero creo que merecía la pena. 

Por ultimo y para terminar no nos gustaría des- 
pedirnos, sin aprovechar la ocasión de explica- 
ros que la situación del fútbol en Añorga esta 
pasando por momentos muy delicados, aunque 
de cara a la próxima temporada se ha creado 
un pequeño grupo de trabajo, en el cual hay 
que agradecer a algunos jóvenes que una vez 
terminado su periplo como jugadores del club 

siguen ligados a el, trabajando y dedicando sus 
horas libres, horas libres de jóvenes a ayudar 
en lo que haga falta, (entrenando, haciendo 
de delegados, etc. Gracias a los Mikel Ferradas, 
Oier Otabarte, Fernando Llopis, Omar García, 
Zumei Bilbao, Itsasne Alkain), no somos sufi- 
cientes para llevar a cabo con la necesaria efi- 
cacia, por lo tanto os pedimos a los que podáis 
y creáis que merece la pena dedicar unas horas 
a la juventud, que os animéis a colaborar con 
los que ahora estamos, para que este club siga 
siendo un referente en el fútbol Gipuzkoano, 
en serio, es mucho el trabajo a realizar y pocos 
los que en este momento estamos dispuestos. 

Queremos despedirnos de vosotros agrade- 
ciendo a nuestros entrenadores y colaborado- 
res por su tiempo, dedicación y paciencia. 

Mila  esker 



No me cansaré de repetir que la actividad funda- 
mental para promocionar el ajedrez en Añorga, 
es trabajar desde la propia base y en la Ikastola 
Amassorrain, en donde se ha visto alguna cali- 
dad con vistas a un futuro cercano. 

Ya que contamos con un local de la Asociación 
de Vecinos, que aunque compartido, tenemos 
nuestro txoko para comenzar a funcionar. Aun- 
que en estos momentos estoy mas liado que 
nunca, me gustaría organizar un torneo social 
de ajedrez destinado a todo añorgatarra desde 
los 8 años hasta los 88. 

Para terminar, lo de siempre, todos los ajedrecis- 
tas que queráis emular a Kasparov, podéis po- 
neos en contacto conmigo al Tfno: 943219607 
o 628663818 

Mikel Zubia 

pero lo arreglamos al final, Josetxo García, per- 
dió algún que otro punto ganado, pero al final 
cumplimos el Play Off, y nos clasificamos para el 
ascenso tras Zarautz C y La Salle de Irún. 

Ya tenemos un equipo en Primera, a ver si para 
la próxima temporada sacamos un equipo de 
tercera con figuras del barrio. 
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Este año nos propusimos recobrar la Primera ca- 
tegoría y lo conseguimos con muchos sudores 
y lágrimas. En la primera fase, nos clasificamos 
para el play off, tras el fuerte equipo de Irún que 
tras varios años en segunda, éste se propuso as- 
cender y también lo ha conseguido. Comenza- 
mos con mal pie, perdiendo con Irún por 3,5 a 
0,5, cuando el resultado real debiera ser de 2-2, 
si el que suscribe gana la partida en lugar de ha- 
cer tablas con Anabel Pérez y Félix Aguado gana 
la suya que la tenía ganada, pero perdió más 
fruto de sus nervios que otra cosa. En la segunda 
ronda también perdimos, esta vez con Baiona B 
y por la mínima. La tercera ronda ganamos a 
Fortuna C a domicilio (1,5-2,5), en la cuarta a 
Fortuna C en casa (3-1), en la quinta empata- 
mos con Easo C, en 
la sexta ganamos a 
domicilio a Fomento 
B y en la séptima 
ganamos por un 
rotundo 3,5-0,5 a 
Gros F Buena la ac- 
tuación de luan Mari 

birs Zurutuza, el mejor 
jugador de toda la 
categoría, también 
Félix Aguado com-  • 
pletó una estupenda 
actuación, mientras 
que Iñaki Arzelus 
y el que suscribe, 
comenzamos mal 
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Aurtengoan ere pelota sailak, azken urtee- 
tako boladari jarraiki, urte oparoa izan du, 
bai parte hartzaile kopuruari begira, baita 
lortutako sari mordoak ikusiaz ere. Aurten- 
go denboraldian 60  pelotari izan dira atal 
honetan pilotari jo eta ke emanaz, gure 
elkartearen izena Euskal Herriko frontoi ge- 
hienetara eramanaz. 

eta  horietako gehienetan txapelak lortu 
dituzte gure gazteek. Kadete mailan esa- 
terako, Loidi  eta Maizak Irurtzungo txapela 
ekarri zuten elkartera, Jauregui eta Maizak 
Jolas Etxea txapelketa bertan geratzea lor- 
tu zuten maila honetan. Jubeniletan aldiz, 
Jauregui Gipuzkoako txapeldun izatea lortu 
zuen  eta  Euskadiko azpitxapelketa ere lortu 
zuen eskuz banakako modalitatean. Nagu- 
siek Usurbilgo txapela ekartzea lortu zuen 
(Urmeneta-Aranalde), Insausti eta Eizagirre 
Gipuzkoako txapeldun atera ziren Nagusien 
2. Mailan, eta Jauregui aldiz Diario Vasco 
txapelketako irabazle izan da, Mendizabal 
Antzuolarraren Iaguntzaz. 

Aurtengoan elkarteko apalak txapelaz be- 
tetzea lortu dugu berriro ere, iazko urtearen 
antzera eta azken urteetako lanaren erakus- 

4,  garri onena izanik. Aurtengoan txapelketa 
askotan arituak dira gure gazte pilotariak, 
hala nota, Diario  Vasco Txapelketan, Gipuz- 
koako txapelketan, Euskadikoan baita ere, 



Bestalde esan behar dugu aurtengoa urte 
garrantzitsua izan dela pilota eskolarentzat. 
lazko uztailean Txikien Jolas Etxea auzoko 
pilotarientzaz izateaz gain kanpoko pilota- 
riak ekarri genituen jokatzera. Hala ere ara- 
zoak ere izan genituen antolaketa mailan, 
partiduak igande arratsaldez jarri izan behar 
baikenituen frontoiaren erabilera hilabete 
horietan aktibitate handikoa baita. 

Hauek izan dira Pilota atalak izan dituen txa- 
pelak eta aktibitateak. Hala ere atal honek 
urteko errepasoa bukatu aurretik eskakizun 
bat egin nahiko luke. Ikusirik gure atalaren 
maila eta gure pilotarien lana esfortzu bat 
eskatu nahi du instituzioen aurretik Añor- 
gako frontoia era egokian jar dezaten. 



Mikelek, sasoiko dela oraindik agertu zuen 
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*omenaldiak 
Pasatako urte honetan pilota sailak hainbat 
omenaldi eman dizkie auzoko hainbat pilotad 
eta pilota munduan ibilitakoei. 

Lehen omenaidia pasa den Jolas Etxea Txapelke- 
tako finaletan izan genuen. Omendua Añorga- 
tar peto peto bat izan genuen, urte luzez pilota 
sail honetan buru belarri aritu dena eta aritzen 
dena oraindik ere. Asko gara bere orruak en- 
tzuten ditugunak haurrei bere ikaskizunak eta 
animoak ematen ibiltzen denean astean zehar 
Añorgako frontoiean. Bestean ordea serio serio 
agertzen da auzoan epaile moduan jantzia 4ko 
kuadroan ezarria pilota partidak zuzentzen. Ho- 
rregatik gurtiagatik eta bere Ian altruista esker- 
tzeko Añorga K . K . E . k omenalditxo bat antolatu 
zion Mikel Manterolari, bere lana eskertzeko. 
Momentu hunkigarriak bizi izan genituen egun 
hartan batez ere Mikel eta Man Kruz -i beraien 
seme alabak ohorezko aurreskua dantzatu zie- 
tenean. Bestalde elkarteak bere lana eskertze- 
ko piaka bat eman zion Mikeli eta lore sorta bat 
bere emazte den  Man Kruzi. Ez dugu une hau 

pasatzen utzi nahi berriro ere eskerrak emateko 
Morgan pilotaren aide hainbeste Ian egiten 
duen Añorgatar honi. 

Mikelek ohorezko aurreskua izan zuen omenaldian 

Hala ere izan ditugu bai beste omanldi batzu- 
ek ere. Abenduan Añorgak izan duen pilotan 
profesionalik onenak, Mikel Unanuek hainbat 
eta hainbat arratsalde on pasa arazi dizkigun 
auzotarrak, takoak era profesionaiean urteko 



akke pilota 

erabakia hartu zuen. Abenduan Tolosako beo- 
tibar pilotalekuan izan zen bere azken partidua 
eta bertan egon ziren Añorga K.K.E.ko lehen- 
dakaria eta Pilota saileko delegatua. Bertan el- 
kartearen izenean opari batzu eman zitzaizkion. 
Hala ere, omenaldi herrikoi bat ere egin zitzaion 
Añorgan Mikelen lagunekin elkarlanean anto- 
latua. Bertan goizez pilota eskolako pilotarien 
partiduak izan ziren, non Mikelen semeak berak 
parte hartu zuen, eta ostean bazkari herrikoi bat 
izan zen Jolas Etxean non Añorgatarron berota- 
suna eta esker ona jasotzeko aukera izan zuen 
Mikelek. Aldizkari honek ematen digun aukera 
aprobetxatuz, Mikeli bere bizitza berrian onena 
opa diogu eta pilotan lortutako sariak ere izan 
ditzala bere bizitza pertsonalean ere. 

Baina Añorgak ere eman ditu pilotan bikainak 
eta aurtengoan hauek ere maila ikaragarria 
eman dute, batetik Jokin Argote, 2. Mailako 
txapeldun geratu dena bikoteka eta Oier Men- 
dizabal Aimar Olaizolarekin batera binakako 

txapelketan garaile atera dena. Bi meritu hauek 
lortzeagatik elkarteak bere omenaldia ere egin 
die gure elkartetik ateratako bi pilotariei. Jolas 
Etxean eginiko afari batean, bi pilotariek elkar- 
tearen omena jaso zuten hainbat oparirekin ba- 
tera. Gau polita izan zen, lagun giro politekoa 
eta bi pilotariek asko eskertu zuten elkarteak 
emandako omena. 

Laurei berriro ere Elkartearen begirunea luzatu 
nahi diegu, batzuei bere lana eskertuaz eta bes- 
tei etorkizunak kirol mailan eta maila pertsona- 
lean onena ekar diezaiela opa dizkiegularik. 

Gaizka Manterolak dantzatu zion aitari aurreskua 

Iñakik eta Mn Luisak eman zioten elkarteko 
oroigarria Mikel Manterolari 



!<Taldeko kideak 
Cantonigrosera 
egindako bidaian 

dantza 
2007-2008 ikasturtean berri pozgarri asko 
egon da dantza taldean, eta kronologiko- 
ki kontatuko dizkizuegu. 

2007ko Añorgako festak pasa eta Kata- 
luniako Cantonigrós herriko nazioarteko 
jaialdira abiatu ginen. Sant Julia de Vila- 
torta herriko hainbat familiatako etxeetan 
hartu gintuzten eta etxean izango bagina 
bezala sentitu ginela aipatu nahi dugu, 
bejondeiela. Jaialdian 15 herritako dantza 
taldeek hartu genuen parte, koroak ere 
ugari ziren, eta jaialdiko dantza taldeen 
lehiaketan 1. saria atera genuen. Talde 
bakoitzak lehiaketa egunean hamar mi- 
nutu genituen dantzatzeko eta Gipuzko- 
ako zenbait dantza sartu genituen: agu- 
rra, belauntxingoa, uztai dantza eta zinta 
dantza bezalakoak besteak beste. Aspal- 
dian bidaiarik egin gabe ginen, eta  hobe- 
to ezin hasil Hemendik aurrera taldearen 
asmoa, ahal bada noski, Europa mallan 
urtero edo bi urtean behin bidaiaren bat 
egitea da. 

Urtero bidaiatzeko asmo horrekin, arro- 
pak erosteko eta beste hainbat proiektu 
aurrera ateratzeko, Santo Tomas egunean 
postua jarri genuen Konstituzio Enparan- 
tzan. Lehenengo urtea izanda ere, oso 
balorazio positiboa atera dugu eta aurre- 
rantzean errepikatzekotan gaude. Kami- 
setak eta "sudaderak" ere atera ditugu 
dirua lortzeko asmo horretan. 

Urtarrilean helduen dantza ikastaroari 
eman genion hasiera, eta hamabost la- 
gun inguruko taldetxoa osatzea lortu da, 
guztiak Maitane Goldarazenaren gidari- 
tzapean. Ostegunetan izaten da entsegu 
eguna, zazpietatik zortzietara. Datorren 
ikasturteari begira ere berriro egiteko 
asmotan gaude; beraz, animatu eta une 
polita pasatzeko aukera izango duzue. 

3 



Gaur egun internetek duen pisu edo ga- 
rrantzia kontutan hartuta (informazioa 
zabaltzeko, taldea ezagutarazteko...), 
otsailean taldearen web gunea "jaio" 
zen,  .  ww.arkártz.or.; ;  Añorgako An- 
der  Azüáŕ ré  "égi ŕiá: -  áldearen inguruko 
informazio ugari aurkitu dezakezue ber- 
tan, historia, berriak, emanaldien datak, 
argazkiak, antolatutako ikastaroen ingu- 
ruko informazioa (helduena eta dantza 
eskola), ezkontzak, bideo-klipak... Web 
gunea martxan dagoenetik ezkontzetara- 
ko, emanaldietarako eta abarrerako pro- 
posamen ugari jasotzen ditugu. Agerian 
geratu da internetek duen garrantziaz 
oker ez ginela. 

Azkenik aipatu datorren ikasturtetik au- 
rrera zuzendari aldaketa egongo dela 
taldean, Garikoitz Otamendik erreleboa 
hartuko baitio Oier Mendiolari hurrengo 
bi urteetarako. 

Emanaldiei dagokienez, honako 
hauetan hartu dugu edo hartuko 
dugu parte: 

Txikiekin: 
• Maiatzaren lean Errenterian. 
• Ekainaren 13an ikastolako jaialdian. 
• Ekainaren 28an Goizaldik antolatu- 

riko Dantzari Txikin. 
• Añorgan uztailaren 16an 

Helduekin: 
• Ekainaren lean Eibarko Ezpalak 

Nazioarteko Jaialdian egon ginen. 
• Ekainaren 13an Antiguon egon 

ginen Antiguotarrakek gonbidatuta 
Otsagiko dantzak dantzatzen. 

• Añorgan urtero bezala erretiratuen 
egunean, uztailaren 6an. 

• Baionan abuztuaren 2an. 
• Abuztuko 23-24ko asteburuan 

Ezkion edo Martzilan (Nafarroa) 
• Irailean, Donostiako Euskal Jaietan. 
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Taldeko kideek ederki pasatzen dute 
an 

akke Idantza 



txirrindularitza 
Aurtengo denboraldian, urte luzez aktibitate Irteera hauetan parte hartzera gonbidatzen zai- 
handirik gabe izan den atal hau, Jon Mikel eta tuztegu. 
Peiori esker berriro ere lanean hasi da. Gipuzko- 
ako Txirrindularitza Federazioarekin elkarlanean 
aurtengoan 625 fitxa federatibo izatera igaro 
gara. 

Auzoko hainbat txirrindularirekin  eta  baita di- 
seinatzailearekin ere, bilera batzuek egin ostean 
maillotarentzat eta galtzentzat elkarteko diseinu 
bateratu  bat ateratzea lortu dugu. Ekipazioa 
Bartzelonako  Inverse  marka esanguratsuarena 
da,  eta  elkarteko bulegoan dago salgai, bazki- 
deentzat 72  eurotan (maillota+kullotea)  eta  baz- 
kide ez direnentzat aldiz 84  eurotan. Momentu 
hauetan unitateak urriak dira baina beharra 
izanez gero, gehiago eskatzea gure probedore 
den Inverseri. Hasera batean neurriak honako- 
ak ekarri dira; umeak  8  urtetik aurrera eta  XXL 
neurriraino. 

Azkenik esan  San Pedro,  Martutene, Zikuinako, 
Donostiarra  eta  Gurea taldeekin elkarlanean 
hainbat irteera antolatu dira zikloturistentzat 
urteko igandeetan. Uztailean dauden irteera 
honako hauek dira:  (6)  Itziar-era, (13)  Elorriaga 
ra, (20) Orexara eta (27) Donibane Lohitzunera. 

w 

ikel eta Jon elkarteko ekipa 
rriarekin 

akke txirrindularitza 



Añorgako festak!. Gauak ere itxura erromantikoa 
zeukan: "Potato" zetorren, eta Arabako lur Idorretan 
patata nola, neska haren bihotz mortuan maitasuna 
halaxe haziko zela uste nuen. Baina, bai zera. Dan- 
tzan ez dakigunontzat zaila  da halakoetan ezer egitea 
(horregatik ez dut kronikatxo honetara gau hartako 
argazkirik ekarri). 

Asteburu guztian nahi eta ezin, ezin eta nahi ibili 
ostean, astelehenerako gorde nuen  plater tiraketako 
azkeneko kartutxoa. Nire arroz gustu gabekoan bere 
txispa, bere bizitasuna sartu nahi nuen. Azkenean, 
ordea, txispa eta bizitasun gehiegirekin aritu nintzen 
frontoiko sukalde inprobisatu hartan. Etxeluzeraino 
ere iritsi zen nire paella errearen usaina. Horrek eta 
"mozkor- tour"eko podiumetik at geratzeak gainditu 
ezinezko depresioa eragin zuten nigan. Baina, afari- 
tan sagardoa agertu zen berriro nigana, ur bedeinka- 
tua bailitzan, erre zaporea kentzera. Eta sagardoaren 
ondoren, ez dakit nondik ateratako trikitilari batzuek 
alaitu zidaten gaua. Nire maitearekin arin-arin bat 
dantzatu nuen mantso-mantso. ltsaso barean murgil- 
du zen gure tripulazioa. Ilargi beteari abesti debeka- 
tuak kantatu genizkion rona edanez. 

Eta, lagunok; hala bazen  eta ez bazen (ez dakit, helduta- 
sunaren prismatik begiratuta uste dut loroarena amestu 
egin nuela), hementxe amaitzen da gure ipuina: 

"Boga Boga, marinelak!" 

"Oh, ez!"- esaten zidan nire amonak. Ez fidatzeko 
Añorgan festetan agertzen ziren neska ilehoriekin. 
Bihotza apurtuko zidatela  eta pailazoak bezala gera- 
tuko nintzela. Baina, nik ez nion jaramonik egin; nik 
ia belauniko jarrita eskatu nion ea nirekin ezkonduko 
ote zen. Bere erantzuna Rezolako sirena bezain argi 
aditu nuen: "ni zurekin ezkondu? Ni zurekin jai-jai". 
Eta halaxe hasi zen bost egunetako estropada  hura. 

Berari bihotza lapurtzea erabaki nuen, gauero mozo- 
rro ezberdina jantziz. Lehendabiziko gauean ohartu 
nintzen zaila izango zela bere bihotza bereganatzea. 
Izan  ere, inork ez baitzuen nire ironia fina ulertu. Ba- 
naka-banaka inguruko guztiei azaldu behar izan nien 
lehoiz jantzita nindoala. Ez dakit, heldutasunaren pris- 
matik begiratuta iruditzen zait lehoiarena egin nahian 
pailazo moduan geratu nintzela, hainbatetan fron- 
toitik zineko txoznara bidean harmailetan ez atzera 
eta ez aurrera geratzen ziren horien moduan. Bai, 
sudurra soberan zegoen. Halaxe uste zuen Igorrek 
ere, baina, oso erraza da hori esatea, norbera mozo- 
rrotu ez denean. Gau hura jo ta ke hasi  eta Triki ta 
Ke amaitu zen. Bai, ke artean bezala, lauso oroitzen 
dut lehendabiziko gaua. Ez dakit, heldutasunaren 
prismarekin begiratuta iruditzen zait afariko sagardoa 
onegia zegoela. Baina, nik beste mokadu hura nahi 
nuen, sagardo koloreko ilea zuena. 

Eta halaxe heldu zen bigarren eguna: larunbatean 
poetiko jarri nintzen. Nire ametsetako neska hare- 
kin oroitu nintzen haurrak erraldoi  eta buruhandien 
aurrean lasterka ikustean, bai erromantikoak direla 



Aurten, gezurra badirudi ere, hogeita bost urte 
beteko dira gure parrokoa den  Imano' Sorondo 
Añorgara etorri zenetik. Batzuk gogoan izango 
duzue 1983ko urriaren 2an nola agertu zen elizan 
ordura arte hemen genuen Juan Maria Galarraga 
zena ordezkatzeko. Orduz geroztik hementxe izan 
dugu futbol zelaian, frontoian, zaharren etxean, 
soziedadean,  ...  eta denboraren poderioz guztiok 
bezala beste añorgatar bat dugula esan genezake. 

Bitxikeria moduan esan dezagun urtebetetze ho- 
rrez gain aurten ere Imanolek berrogeita hamar 
urte bete dituela apaiz egin zenetik. Duela gutxi 
Gipuzkoako sinestunok Lourdesera egindako 
erromesaldiarekin bat eginik, poz handiz ospatu 
dute hemendik joandako hainbat apaiz euren 50. 
urteurrena, hantxe ordenatu baitziren. Horrez gain 
aurten ere Imanolek 75 urte betetzen ditu, beraz 
urte oparoa izango du ospakizunei dagokienez 
behintzat. 

Nahiz eta jaiotzez Oiartzuarra izan, Añorgara Ber- 
gara ingurutik etorri zitzaigun. Hantxe eman zituen  4 
aurreko hogeita bost urte Santa Marina Parrokian. 
Euskaltzale amorratua da gure Imanol, musika kla- 
sikoa gogoko du, baita euskal musika ere. Gaztetan 
futbolari eta pilotari fina izanik, oraindik ere bi kirol 
horiek bereziki atsegin ditu. Kultura jantzia egonik, 
artea erruz gustatzen zaio eta askotan ko 
mentatu duenez, irakurtzea ere asko atsegin du, 
denok egin beharreko gauza izanik. 

mañol  Sorondo Añorgatar  eliztarrekin ou  .  esen 



Bide batez, gogoan izan dezagun Imanolen 
aurretik gure artean izan genituen parroko- 
ak. Berez, parrokia 1942ko uztailaren 18an 
sortu zen Lauzirika gotzainak luzatutako 
dekretuaren bitartez. Horri esker, ordura 
arte kaperaua zen Francisco Segurola ber- 
tako parroko bilakatu zen. Bost urte igaro 
ostean, 1947ko urtarrilean Juan Maria Ga- 
larraga aurrekoa ordezkatu zuen eta azke- 
nik duela 25 urte Imanol etorri zitzaigun 

Ez da ordezkatze bakarra izan gure artean. 
Gogoan izan dezagun Añorga-Txikiko Je- 
sukristo Askatzailea elizan apaiz berria du- 
gula. Inazio Agirreren aide egin behar izan 
du beste ekimen batzuetan buru-belarri 
aritzeko eta joan den urrian 7, Mikel Egiza- 
bal ailegatu da gure artera. Espero dezagun 
Mikel gure artean izatea urte askotarako. 
Ongi etorri Mikel!!! 

Era berean, espresuki denoi gonbidapen 
berezia luzatu nahi dizuegu liburua irakur 
dezazuen. Irakurri, bai. Sinistu edo ez, iker- 
keta sendoa eta argia da. Sendoa da gaur 
egungo aurrerakuntzak erabili direlako (his- 
toria, arkeologia, filologia eta beste hainbat 
arlotan) Jesusi buruz gauza gehiago ezagu- 
tzeko. Aurrez aurre jartzen gaitu Jesusekin. 
Bere garaian nola bizi izan zen ezin hobeto 
azaltzen zaigu eta ia ikusi eta ukitu dezake- 
gu bere soinekoaren azkeneko haria. 

Argia, oso liburu argia dugu. Jesusen me- 
zuari bi mila urtetan zehar itsatsitako hau- 
tsa kendu egiten baitio. Kontuan izanik 
hautsa egunero sortzen dela, etxe batzu- 
tan bestetan baino gehiago... 

Teologia mailan gu ez gara inor bertan 
esaten dena komentatu edo kritikatzeko. 
Orain arte Jesusi buruz esan diz- 
kiguten ideietatik urrun 
gera daitezke liburuan 
aipatzen diren hainbat 
puntu... Baina zerga- 
tik ez eman pausu 
bat aurrera? Saiatu 
ulertzen... dasta- 
tuz, 	pixkanaka 
barneratuz, 	po- 
liki-poliki, orrialde bakoitzean 
zerbait berria ikusiz. Begiak irekiz ere ireki 
beharreko bihotzak ireki egingo dira. 
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Mikel, Añorga Txikiko apaiz berria  

JESÚS 
ngJ •inyalM  hindfiCn  

Gogoan izan dezagun Añorgan sortutako 
beste laguna, Jose Antonio Pagola alegia. 
Duela gutxi Jesusi buruz idatzitako liburua 
dela eta, izugarrizko kritika eta esamesak 
jasan behar izan ditu. Lerro xume hauen 
bitartez gure adiskidetasuna ere azaldu na- 
hiko genioke Añorgako kristauon izenean. 

Azken finean, liburu honen bidez Jesusen  
benetako bidea ezagutu ahal izango dugu.  
Kritikak eta hitz arrotzak kaltegarriak izan  
daitezke, baina barnean hutsean geratuz  

gero, hutsa huts geratzen da. Eta horrela  
gera dadila. Gure aldetik eskerrak besterik  

ez dugu adierazi nahi, altxor honegatik.  

Jose Antoniori, MILA ESKER.  

auzo erakundeak  I  parrokia  



amassorrain ikastolan 
bigarren generazioa 
indarrean 

Gure datuen arabera ikasle izandako 56 
pertsonek ekarri dituzte beren seme-alabak 
ikastolara. Horietatik Amassorrain Ikastolan 
OHOko 8. maila amaitu zutenak 33 lagun 
dira (ikasle izandako hauen artean badira 
lau bikote). 

Urte asko daramagu Amassorrain Ikasto- 
lan irakasle eta noizbehinka atzera begira 
jartzen garenean aldaketa askoz jabetzen 
gara. Gizarteak berak eragindako aldaketak 
dira gehienak, eskolan beste esparrutan 
baino nabarmenago somatzen direnak. 

Aldaketa horietako bat, nabarmena, gi- 
zarteak baino gehiago denboraren joanak 
eragiten diona, generazio aldaketarena da. 
Ikasle izandakoen seme -alaba mordoxka 
dugu eta hasiak gara langileon jubilazioe- 
kin. 

Ikastolaren historia luzea da, jada, (Añorga- 
ko Ikastolak 43 urte beteko ditu eta Amas- 
sorrain eraikinak 27 urte ditu) eta ikasle 
izandako dezente gara edo izan gara ber- 
tako langile edota bertako ikasleen guraso. 
Azken boladan, hala ere, ikusgarria da ikasle 
izandako zenbatek dakarten beren haurra 
gure ikastolara. Aipagarriena ikasturte ho- 
netako sehaska gela: hamalau haur daude 
gelan eta hauetako bederatziren aita edo 
ama ikastola honetako ikasle izandakoa da. 
Aipagarria, baita ere, ume horien irakaslea 
guraso horietako batzuen irakasle ere izan 
zeta haurtzaindegian zeudenean.  

Guretzat pozgarria da, oso, ikasle izanda- 
koek beren seme-alabak gure esku uztea. 
Haien gurasoek ere konfidantza handia era- 
kutsi zuten guganako eta generazio berriak 
berdin jokatu izana ohorea da guretzat. 

OHOko 8.maila ikastolan bukatu eta orain 
ikastolako guraso direnak bildu genituen 
maiatzeko arratsalde batean. Taldetxo bat 
azaldu zen eta ikastolaren  lehenaz,  orainaz 
eta geroaz aritu ginen. 

Zergatik aukeratu zuten Amassorrain Ikas- 
tola beraien seme- alaben ikastetxe galdera- 
ri honela erantzun zioten: oroitzapen onak 
dituztela; oso urte politak pasa zituztela 
hemen eta seme-alabentzat hori nahi dute- 
la; konfidantza ematen dien zentroa dela; 
hemen badakitela zer dagoen; txikia izatea 
garrantzitsua dela euren ustez, haiek gu 
ezagutzen gaituztelako eta guk haur guzti- 
ak eta baita familiak ere; jangelako sistema 
erakargarria zaiela;  haurtzaindegia izatea 
garrantzitsua dela... 	Auzoan bizi izana 
aipatu  zuen norbaitek  baina, honek ez du 
denentzako balio, izan ere, badira  Lasarten 
bizi direnak, Antiguan, Errotaburun eta bai- 
ta Orion ere! 

Lotura handia sentitzen dute ikastolarekiko 
eta, beraien ustez, hori bere gurasoengandik 
zuzen-zuzenean jaso duten  balore bat  izan 
da. Orain guraso ditugun  hauen  gurasoak 
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buru belarri ibili ziren Amassorrain ikastola aurrera  
ateratzeko ahaleginean eta gogo, nahi, ilusio hori  
transmititu zieten seme-alabei. Bestalde, guraso gaz- 
te hauetako batzuk ere izan dute lotura ikastolarekin  
OHOko 8. maila amaitu eta guraso izan aurretik ere:  
orduz kanpoko kirolari gaur duen izaera eman zio-  

ten horietako batzuk, kirol monitore eta antolatzaile  
moduan; Ikastolako eta auzoko kirola uztartu dute;  

bazkal garaiko begirale izan ditugu, ordezkoak egin  

dituzte haurtzaindegian, ikasketei lotutako praktikak  

egin dituzte...  

Ikastola oso bere dute eta arraroa egiten omen zaie  

ikastolara etorri eta irakasle berriekin topatzea. Batek  

zioen badirudiela hona etorri eta beraiek ikasle ziren  
garaiko irakasle guztiekin egin behar dutela topo eta  
orduan geunden itxurarekin gainera!  

Guri ere arraroa egiten zaigu aspaldiko ikasle bihurri  

hura, orain guraso formal eta arduratsuaren pape- 
rean, aurrez aurre izatea bere seme-alabari buruzko  

bileretan. Bizitzaren paradoxak!  

Gelakide ziren lehen eta reme-alaben gela bereko  
guraso dira orain. Lehen ume kontuez aritzen ziren:  

niri halako gustatzen zaidala eta zuk halako duzula  

atsegin eta halako kontuez. Orain ere ume kontuez  

aritzen dira: nire semeak purerik ez duela jan nahi eta  
nireak irakurtzen badakiela.  

Espazioari dagokionez Ikastolak aldaketa handirik ez  

duela izan jabetu dira, nahiz eta beren garaian or-  
denadore gelarik ez zegoen, ez eta psikomotrizitate  
gelarik ere alboko eskolan. Beste gauza batzuetan  

nabari dituzte ezberdintasunak:  

• Lehen oso ikasle gutxi geratzen zirela bazkaltzen  

aipatu zuten. Gaur egun bi txandatan bazkaltzen  

dute ikasleek eta gainezka dugu jangela.  

• Lehen egiten genituen irteerakgogoratuz pasa dugu  
tarte luzea. Ez bakarrik ikasturte amaieran egiten  

genituen irteera gogoangarri haiek bakarrikl (Ma- 
llorca, Andaluzia, Blanes...) baizik eta beste guztiez,  

batzuk aldez aurretik planifikatutakoak, bat bate-  
an sortutakoak besteak: asteburuak Panticosan  

edo Candanchun eskiatzen, Aingeru Goardakora  

martxoaren 1ean, Oriora oinez, Larraulen otorduak  

geuk prestatzen genituela... Eta, zenbatetan joaten  

ginen Añorgako futbol zelaira eta frontoira, Atotxa  
Erreka aldera, Igeldora...  

• Batxilergoa ikastera joaten zirenean "pardilo" hu- 
tsak zirela aipatzen zuten; oraingoek askoz gehiago  

omen dakite bizitzaz. Oraingoak, ordea, Añorgara  

bakarrik nekez joaten direla eskola adinean eta be-  
raiek, berriz, Donostiako musika kontserbatoriora  

ere autobusez bakarrik joaten omen ziren. Orain  

umeak askoz ere babestuago daudela uste dute.  

Guraso bezala hasi dira ikastolan orduak sartzen:  

Guraso Batzordean, mendi irteeretan... Etorkizunera  

begira, lanerako prest azaldu dira. Ilusioa eta gogoa  
nabari zaie. Lotura ez dadila eten. Gu, gure aldetik  

eman diguten konfiantza horri eusten ahaleginduko  

gara.  

^ 



museum ce ento rezola  
añorga festa 2008  

^ 

Añorgako Museum Cemento Rezo-  
la, gure gizartean zementuak duen  
garrantzia ezagutzeko espazioak,  
2000.urtean ateak ireki zituenetik  
57.500 bisitari jaso ditu.  
Orduz geroztik museoaren helburua  
zentro kultural bizi bat izatea izan da,  
irekia eta parte hartzailea, bisitatzen  
duten pertsonen eta bere inguruaren  
aberastasun kulturala handituko du-  

ena.  

MEW  
Ikasleentzako, haur taldeentzako,  

eta helduentzako proposatzen diren  
ekimenen bidez, museoa Añorgako  
bizitza kulturalean eragina izaten  
saiatzen da, taller partehartzaile, el-  
kar - eragile, ludiko, eta batzuetan  
belaunaldi artekoekin.  

Museoko jarduerek gauza asko era-  

kusten dizkigute: industria mundua- 
ren lehenaldia eta oraina, bizimodu-  
en bilakaera, arkitektura, ingeniaritza  
eta ingurumena.  
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/sariak 
Maila Saria 

Aurten Museum Cemento Rezolak Euskal Herriko 
Arkitektura Elkargo Ofizialaren eskutik Maila 
Saria jaso du, 7 urte hauetan zehar Museoak burutu 
dituen ekintzak saritu dira horrela. 

Sarien 5. argitalpen honetan, arkitektoen elkargoak 
erabaki du aho batez, "Financiera y Minera — Mu- 
seum Cemento Rezola" saritzea bere enpresa — jar- 
dunbideagatik; ingurumena errespetatuz, zainduz 
eta hobetuz, ongizateari eta gizarte eta ekonomi — 
prozesuari egin dion ekarpenagatik eta Museum Ce- 
mento Rezolaren fundazioarengatik, eraikuntzagatik 
eta, museoak arkitektura arte era gira duen garran- 
tzia erakusten ahaleginduz antolatzen dituen gizarte 
eta kultur jardueragatik. 

Imsersok Museum Cemento 
Rezolako Belaunaldiarteko 
Tailerra aukeratu du 

Helduen Institutuak eta Zerbitzu Sozialak (Imserso), 
Lan eta Gizarte Zerbitzuetako Ministerioaren men- 
peko erakundeak, Añorgako Museum Cemento 
Rezolako Belaunaldiarteko Tailerra "Industria- 
Memoria" aukeratu du Penintsula mailan egingo 
duen belaunaldi arteko ikerkuntza proiektu batean 
partaide izateko, hau da, haur, gazte eta helduak 
elkarrekin burututako ekintzak biltzen dituzte pro- 
gramak dituzte aztergai. 

Museum Cemento Rezolan gauzatzen den "Indus- 
tria-Memoria" Belaunaldiarteko Tailerrak helburu 
nagusi du memoria industrialaren berreskurapena 
heldu eta gazteen arteko ezagutza eta esperien- 
tzien transmisioari esker. Añorgako auzoa eta bere 
inguruaren Industria Memoria berreskuratzeko 
ekimena da. 

Museoak urte honetan zehar jasoko ditu ikerketa 
honen emaitzak, eta emaitza hauek hurrengo Be- 
launaldi arteko Tailerrak hobetzeko eta indartzeko 
erabiliko ditu. 



/erakusketak  

a  

Aldi baterako erakusketak  
2001-2007  

Museum Cemento Rezolak maiatzaren 16an, Maila  
Sariari erantzuna emateko, aldi baterako erakuske- 
ta berra bat inauguratu zuen. Oraingo honetan mu- 
seoak 7 urte hauetan burutu dituen aldi baterako  
erakusketak gogora ekarri nahi izan ditu. Luis Peña  
Ganchegi, Eduardo Chillida, Alvar Aalto, Richar  
Meier, Eduardo Torroja, Ramon Iribarren, eskultore,  
arkitekto nahiz ingeniara ospetsuak, pasa dira euren  
Ian nabarmenekin museoko erakusketa aretotik.  

Aldi berean museoak leku egin dio erakusketa ho- 
netan Donostiako Arkitektura Goi Eskola Tekniko- 
ko zenbait ikasleen lanari. Ikasleak bi Ian aurkeztu  
diturte, bata Eduardo Torrojaren Zarzuela Hipo- 
dromoko gainkaldearen enkofratua eta berorren  
eraikitze prozesua eta Felix Candelaren Mexikoko  
Los Manantiales Jatetxearen maketa eta berorren  
eraikitze prozesua ere.  

Museumarekin eta Cementos Rezolarekin elkarla- 
nean ikasleek burutua zuten enkofratuko hormi- 
gonatua egina ahal izan zuten maiatzaren 28an  
Cementos Rezolako instalazioetan.  

Bunker - Arkeologia:  
Atlantikoko Harresia  

Museum Cemento Rezolak Bunker Arkeologia:  
Atlantikoko Harresia, erakusketa inauguratzen du  
ekainaren 26an, hormigoizko harresi izugarria, Bi- 
garren Mundu Gerran eraiki zena irain -babes lerro  
moduan Norvegiatik Espainiararte.  

Erakusketak, eraikuntza prozesua eta ikaragarrizko  
hormigoizko obren material grafikoa eta dokumen- 
tala azaltzen digu, publikoa Todt Organizazioak  
bunkerren eraikuntza prozesurako erabilitako erai- 
kuntza era eta materialetara hurbilduz.  

Laburbilduz, museoak garrantzia eman nahi dio  
hormigoizko harresiak suposatu zuen ingeniaritza  

lanari eta bereziki, Hendaiako zonaldeari, 150  bun- 
ker baino gehiagorekin gotortua.  

Erakusketa udara gurtian zehar dohain egongo  
da museoan ikusgai astelehenetik ostiralera 10etatik  
14ak arte eta 17etatik 19ak arte eta larunbatetan  
10etatik 14ak arte.  

/tailerra  
Gabonetako "Eskulan Tailerra" 2007-2008  

Añorgako Museum Cemento Rezolak, Amassorrain Ikastolaren lankidetzarekin bigarren urtez "Materi-  

alak" tailerra antolatu zuen. Ekintza honek oso harrera ona izan zuen, proposatutako 6 egunetarako ume  
kopurua betez, aste batean.  

• 

5etik 12 urte bitarteko umeek, objektu erabilgarriak eta sorkuntza artistikoak egiteko aukera izan zuten,  
eraikuntzarako material ezberdirien manipulazioan oinarrituz. Museoak urtarrilaren 13an partaide guzti-  

entzako eta euren familientzako erakusketa antolatu zuen tailerretan burututako lanekin eta festa giroan  

hamaiketako bat eskaini zen.  

Bide batez, Museum-ak eta bertako langileek eskerrak eman nahi dizkie tailerretako partaideei eta euren  
familiei eskainitako konfiantzagatik.  

^ 
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MUSEOEN 
NAZIOARTEKO 
EGUNA 
"Museoak, aldaketa sozial eta 
garapenerako agenteak" 

Museum Cemento Rezola aurten ere Museoen Nazioar- 
teko Eguna ospatzeko ekitaldiekin bat egin zuen . 

Programa berezia duen jardunaldi bat prestatu zen, maia- 
tzaren 18rako . 

Egun honetako protagonista nagusiak auzoko herritarrak 
izatea nahi izan da, eta horretarako, museoan zehar "tour" 
bat antolatu da. Lehendabizi, Amassorrain ikastolako 5 . 

eta 6. mailako ikasle talde batek museoa erakutsi zuten 
gida lana eginez, eta ondoren, Cementos Rezola lante- 
giko instalazioak bisitatu ziren langile ohi baten eskutik 
Santi Setien. Honela iraganeko eta gaur egungo kultur 
industrialari buruzko elkar lotura egiten lagundu ziguten 
partaideek . 

la 100 lagun hurbildu ziren Museora, Museoen Nazioarte- 
ko eguna ospatzera. 

Amaitzeko lerro hauetatik eskerrak eman nahi dizkiogu 
Amassorrain ikastolari ekintza prestatzen laguntzeagatik, 
ikasleei ipinitako ilusioarengatik, Santi Setieni kolaborazio- 
agatik eta Añorgako Auzoari egun berezi  hod  gurekin 
igaro nahi izateagatik. 

Mila esker Añorga eta 
Festa onak izan 	  

Uztaila  -  Abuztua 
Astelehenetik ostiralera: 10:00 - 14:00 / 17:00 - 19:00 
Larunbatak: 10:00 - 14:00 

u na,  irania  
Asteartetik igandera: 10:00 - 14:00 
Sarrera Dohainik / Bisitaldi gidatuen zerbitzua 943 364 192 
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Ikusentzunezko baten  bidez, Porlana egiteko 
beharrezkoak diren lehengaiak harrobitik 
leherketa bidez nola ateratzen diren ikusi 
ahal izan zuten. Eta  harrobiko arduradunak, 
"etengailu ez-elektriko" batekin leherketak 
nola hasten diren erakutsi zuen. 

Beti segurtasuna kontutan izanda, museoko 
bira amaitu eta  gero bixitariei poltsa bana ba- 
natu zitzaien,  non lantegira sartu ahal izateko 
beharrezkoak diren segurtasun tresna guztiak 
aurkitzen ziren,  eta baita opari sorta bat ere. 

Lantegiko kontrol gelan, bertan dauden si- 
noptikoak erabiliz, produkzioko arduradunak 
lantegiko produkzio-prozesuaren gora-behe- 
rak azaldu zituen. Bertan, kamara baten bidez 
1500°C dagoen klinker labearen barnealdea 
ikusi ahal izan zen. 

maiatzaren 17-an 
cementos rezolak 
bere ateak ireki zituen 

Maiatzaren 17-an  Cementos Rezolak berriz ere bere ateak ireki 
zituen bixitariei Porlana nola egiten den erakusteko. Guztira, 
haur eta  helduen artean 60 pertsona bildu ziren. 

Bixita Museum Rezolan hasi zen goizeko 
11 ak inguruan. Bertan bixitariek historian ze- 
har Porlanaren fabrikazio prozesua ezagutu 
ahal izan zuten eta baita zibilizarioaren aurre- 
rakuntzan  izan duen garrantzia ere.  

Museo kanpoan, bixitariak 3 taldetan banatu 
eta lantegiko bira hasi zen. Lantegian, 3 gune 
ezberdinetan zehar, honako gauzak ikusi ahal 
izan zituzten: 



Azkenik, eta talde gurtiek gune denak bixita- 
tu ondoren, lantegiko porlan zakuen biltegi- 
an lunch bat eman zen. Bertan, haurrentzat 
sorpresa  txiki bat zegoen: plataforma  igo- 
gailua. Rezolako langile baten laguntzez eta 
segurtsaun neurri gurtiekin, gora eta behera 
ibililtzeko aukera izan zuten. 

Lantegitik urrunduz, harrobi inguruan ibilal- 
di txiki bat emanez, bixitariak birgaitutako 
gune baterantz Joan ziren. Bertan, erlategiak 
jarri ditu Rezolak, ingurugiroaren egoera er- 
leen bidez jarraitu ahal izateko. Proiektu honi 
"erleen bidezko biomonitorizazioa" deitzen 
zaio eta Europa aldeko beste podan  lantegi 
batzuetan ere gauza berdintsua egiten hasi 
dira. Proiektu honek erleek erlategi barnean 
uzten dituzten zenbait sustantzia laborategi- 
an aztertuz ingurugiroaren egoerari buruzkoa 
informazio ematen du. 

Azken bixitariek 14:00ak inguruan aide egin 
zuten, eta bai bixitari eta baita laguntzen jar- 
dun zuten langileei ere egun polita izan zela 
iruditu zitzaien, gehiago eguraldiak lagundu 
zuda  kontutan izanda. 



Una vez más los mayores del barrio aprove- 
chamos la oportunidad que nos brindan en 
esta revista, para dar a conocer las activida- 
des desarrolladas durante este último año. 

Como viene siendo habitual, y tratando de 
realizar un repaso de forma más o menos 
cronológico, comenzaremos por explicar 
como transcurrió la fiesta anual que se cele- 
bró el día 8 de julio del pasado año. 

En primer lugar se celebró la misa en me- 
moria de los socios fallecidos, pasando a 
continuación a celebrar la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria en la casa de cultura Antxon 
Ayestarán. Allí se expusieron a todos los 
socios asistentes tanto el balance económi- 
co, como las diversas actuaciones y activi- 
dades llevadas a cabo durante el ejercicio 
2006/2007. 

Posteriormente en los comedores de Jolas 
Etxea tuvo lugar la tradicional comida de 
hermandad, donde se cumplió con la cos- 
tumbre de homenajear, con la entrega de 
una placa, a los socios que cumplían 80 años 
a lo largo del año 2007. Ramón Azcárate, 
Evaristo Ayestarán, Araceli Castro, Fermina 

Espada, Kontxi Elizegi, José Irasuegui, José 
Luis Pagola y María Dolores Zapirain. 

También el ayuntamiento se sumó una vez 
más a la fiesta homenajeando con un rega- 
lo a los socios que cumplieron 85 años. Ma- 
ría Aranzazu Azurmendi, Esperanza García, 
Jesusa Irizar, Daniel Jimenez, José Antonio 
Urquijo. Por su parte Kutxa y Caja Laboral 
ofrecieron sendos recuerdos a todos los 
asistentes. 

Como colofón a este día de fiesta, el gru- 
po Arkaitz añorgako dantzariak nos deleitó 
con una extraordinaria actuación, poniendo 
el broche de oro a un día tan señalado para 
nosotros. 

Dentro de las actividades realizadas comen- 
zaremos por citar las deportivas, donde se- 
guimos contando con un equipo de socios 
caminantes estupendo, participando doce 
de ellos en la marcha regulada que anual- 
mente organiza la asociación de jubilados 
de Gipuzkoa, celebrada este año en Azkoi- 
tia, y otros cuatro en la marcha de Martu- 
tene. 

noticias de gure kabia 



En este apartado, debemos destacar la gran labor que 
están llevando a cabo un grupo de aproximadamen- 
te 15 socios voluntarios, hombres y mujeres, que es- 
tán colaborando con la entidad Kirolarekin. Este año 
han ayudado en diversas pruebas atléticas, como el 
Campeonato de España de atletismo celebrado en 
el estadio de Anoeta, la Behobia-San Sebastián, el 
cross de Lasarte, la San Juan de Luz -Hondarribia, 
etc. Como última colaboración, se acompañó a los 
chavales de distintos colegios que invitados por Real 
Sociedad, acudieron a ver los partidos desde las sillas 
instaladas en las pistas del estadio de Anoeta. 

En el apartado recreativo, siguen teniendo una aco- 
gida más que aceptable las excursiones organizadas. 
Este año nos hemos desplazado a Arantzazu, visitan- 
do las cuevas de Arrikutz y la universidad de Oñati. 
Otra de las salidas fue a Lenitz Gatzaga, donde pu- 
dimos visitar el museo de la sal. El valle del Baztan 
con visita a las cuevas de Urdax, Viana, Logroño y 
Carranza fueron algunas de las salidas realizadas. El 
viaje de varios días que los últimos años se viene or- 
ganizando, fue esta vez a la costa Brava, donde pudi- 
mos disfrutar de unos días extraordinarios. 

En otro aspecto de cosas, debemos citar las conferen- 
cias llevadas a cabo en el Museum Cementos Rezola, 
relacionadas principalmente con la salud. Cuidados 

de la diabetes, dolores de espalda ó causas y pre- 
vención para mejorar las relaciones con los demás, 
fueron algunas de ellas. 

Diversas obras en el hogar, como la adquisición de un 
frigorífico y una cocina nueva, las clases de manuali- 
dades, con la exposición de sus trabajos en las fiestas 
del barrio, clases de yoga, clases a los alumnos de la 
ikastola Amasorrain, son la marcha rutinaria de nues- 
tras actividades. 

Ya como final a este repaso anual tendremos, por un 
lado, un recuerdo para los socios que durante esta 
última temporada nos han dejado para siempre. Es- 
tos son: José Ganzo, Rafael Goldarazena, Kontxi Ola - 

rra, Josefa Goikoetxea, Francisca !rizar y Juan Azko- 
nobieta. 

Por otro lado, debemos felicitar a nuestra presiden- 
ta Ma Carmen Ballesteros, ya que gracias a su buen 
que hacer, a sido nombrada vocal en la junta de la 
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Gipuzkoa, 
¡ZORIONAK!. 

Por nuestra parte sólo nos queda desear desde Gure 
Kabia unas Felices Fiestas a todos los añorgatarras. 

auzo erakundeak" gure kabia 
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Después de 44 años el Otxote emprende su  

andadura hacia los 45, que se dice pronto, y  
como de costumbre un año más tenemos la  
satisfacción de haceros partícipes a todos los  

añorgatarras de nuestras actividades tanto  

artísticas como sociales, por decirlo de algu- 
na manera.  

Desde Carmenes del pasado año, hemos  
mantenido una actividad más que acepta- 
ble. Por tratar de citar las cosas de manera  

más o menos cronológica, comenzamos por  

mencionar nuestra actuación en la sala Kutxa  

durante un acto de entrega de credenciales a  

una promoción de abogados . 

En el plano social tuvimos que lamentar el  
fallecimiento Da Catalina Larrea, madre de  
nuestro compañero Pello Ormazabal. Natu- 
ralmente participamos en su funeral celebra- 
do en la Iglesia de San Ignacio de Gros. Golan  
bego . 

La víspera de la última regata de la Concha la  

firma CANDY, patrocinadora de la trainera de  

Orlo, invitó a sus colaboradores a una cena  

en Casa Rosario de Astigarraga, durante la  
cual intervenimos . 

Acudimos a las bodegas Heras Cordon de  
Fuen Mayor, suministradora de sus caldos  
a Su Santidad el Papa Benedicto XVI. Firma  

que desde ahora también suministra al Otxo- 
te Ertizka, aunque por supuesto sin ánimo de  

equipararnos . 

Continuamos con dos actos más, una nueva  
actuación en la Sala Kutxa para otra promo- 
ción de abogados (conviene estar a bien con  

este colectivo) y una cena en Beko Errota de  

Hondarribia, organizada por Wagons Lit . 

La fiesta de Santa Cecilia, patrona de los mú- 
sicos, la conmemoramos con una misa en  
San José de la Montaña y muy cerquita, en  
el nuevo restaurante Saltxipi, culminamos la  
celebración . 

Esta vez fue realmente especial para todos  

dado que estuvo presente en todo momen- 
to el recuerdo de nuestro inolvidable baríto- 
no José Luís Portugal, quien falleció no hace  
mucho tiempo y cuyo lugar ocupó de forma  

•  • ,.  
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representativa su hijo Xavier acompañado de 
su esposa. i Cómo disfrutaba José Luís en esta 
celebración! 

Continuando con la enumeración de nuestras 
actividades, mencionamos la actuación en el 
Hogar del jubilado de Astigarraga, contrata- 
dos por su Ayuntamiento. Y sin salirnos de 
este pueblo, actuamos por lo menos unas seis 
veces en distintas sidrerías durante la tempo- 
rada. Creemos que aportamos bastante ani- 
mación a las jornadas sidreras, por lo que po- 
demos decir con orgullo que hasta tenemos 
(la verdad, dicho un poco pomposamente) 
nuestro Club de Fans que nos sigue por diver- 
sas sidrerías. 

Salimos un poco de nuestras fronteras y va- 
mos a Vitoria-Gasteiz donde se celebra el 
anual e importantísimo Congreso de Psiquia- 
tría patrocinado por el Gobierno Vasco que fi- 
naliza con una gran cena fin de fiesta, la cual 
amenizamos con nuestras canciones. Somos 
muy aplaudidos y tratados, como no podía 
ser menos, de locura. 

Otra de nuestras presencias fue en Iparralde, 
concretamente en la localidad de Cambo les 
Bains. Bianualmente se celebra un certamen 
de Otxotes en la iglesia de la localidad que se 
abarrota de viernes a sábado para escuchar a 
seis formaciones. No es un concurso pero es 
el público quien se encarga de poner a cada 
uno en su lugar y debemos decir con orgullo 
que hemos dejado en lo más alto el pabellón 
añorgatarra. 

Como colofón a nuestra actividad artístico- 
social, ha supuesto para todos nosotros un 
auténtico regalo y una gozada nuestra par- 
ticipación en las Bodas de Oro Matrimonia- 
les del que fuera miembro del Otxote Ertizka, 
Kaximiro Aizpurua. Kaximiro y Mari Tere, 

nuestros queridos amigos, celebraron una 
misa en Añorga donde se dio lectura al acta 
matrimonial de hace 50 años, lectura realiza- 
da por parte de sus nietos en el altar. Hubo 
además dantzar¡s, una brillante interpretación 
organística y aun más brillante y sentida la ac- 
tuación nuestra, del Ertizka, del alma de Kaxi 
y Mar¡ Tere, quien más de una vez ha sido con 
nosotros intérprete con sus vibrantes irrintzis. 
Luego en el excelente Katxina oriotarra, amén 
de una estupenda comida, hubo regalos, ber- 
tsolaris y más Ertizka. Fantástico día y fantás- 
ticos y emocionantes momentos vividos junto 
a los homenajeados y su familia. Pues que 
cumpláis muchos más! 

Y ahora ¿proyectos? Siempre surge la misma 
y comprometida pregunta sobre todo cuando 
no los hay, pero este no es el caso de Erti- 
zka. Para cuando estas líneas salgan a la luz 
ya habremos cantado en una actuación en la 
excelente Sala Olimpia de E¡bar, donde hace 
algunos meses cantó el Orfeón Donostiarra, 
interpretando las Canciones Masónicas de 
Mozart, y arias de la Flauta Mágica del mismo 
autor acompañadas por la excelente pianista 
Miriam Uranga. 

Tenemos también un compromiso con el 
Añorga KKE cuyos directivos ya se nos han 
dirigido repetidas veces para montar un con- 
cierto, concierto que por diversas causas se 
está demorando pero que desde aquí nos 
comprometemos a celebrar. 

Y esta es la exposición de nuestras activida- 
des, ya solo nos queda para estos "Carme- 
nes" del 2008 desearos a todos los añorga- 
tarras y visitantes amigos que los disfrutéis a 
tope. Saludos a todos. 

 

O. E. 
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*urte  oparoa  
Belaunaldi berri batek hartu dugu testigua Gazte Asanbladan eta ilusio  
handiz ekingo dio aurretik erakutsitako bide luzeari.  

Urteko balorazioa egiteko unea iritsi zaigu Añor- 
gako urtekaria argitaratzearekin batera. Añorga-  

ko Gazte Asanbladak, beste behin ere, urte opa-  
roa bizi izan du, urte osoan zehar ez baita ekintza  

faltarik izan. Kontzertuak, hitzaldiak, Gazte Fes-  

tak ... 

Kontzertuen esparruan aipatzekoa da aurten hasi  
dugun "Oihu Gazteak" proiektua, non talde gaz-  
te hasiberriei jotzeko leku bero bat eskaini die-  
gun. Hilean kontzertu bat antolatu dugu eta hala  
iritsi gara zazpi kontzertutara. Kontzertu hauetan  

jende multzo banda ibili da gure lokalaren tamai-  
na mugatua kontuan hartuz gero. Bataz beste  

berrogeita hamarren bat lagun izan dira musikaz  
gozatu asmoz lokalera agertu direnak eta nahiz  
eta batzuk betikoak izan, lokalera azaltzeko  
ohitura gutxi duen jendea ere azaldu da eta hon  
iruditzen zaigu positiboa. Proiektu honi amaiera  
emateko jaialdi eder bat antolatu genuen ekaina-  

ren 7an, larunbatez. Bertan hitzaldiak, "luntx "a  
eta kontzertuak izan genituen, besteak beste.  
Amaiera poiita eman genion egitasmoaren lehen  

aldi honi, eta datorren urtean aurrera jarraitzeari  

ez diogu aterik ixten . 

Hau aide batera utzita, 2007. urtearen amaiera  

aldera Añorgako Gazte Festak antolatu genituen  

eta lehen aldia izateko oso balorazio positiboa  
egiten dugu honen inguruan. Ostiralean egin ge- 
nuen triki-bertso poteoa eta batez ere ondorengo  

bertso afana oso arrakastatsuak izan tiren, izan  
ere, adin gurtietako añorgatarrak bertaratu ziren  

eta aspaldiko partez herri giroan igaro genuen  

gaua. Ministro eta Silveira izan genituen bertso  
kantari, eta hauekin hamaika barre algara bota  
genituen gurtiok ere . 

Larunbatean, eguerdi aldera herri bazkaria izan  
zen zinean. Bertara, batez ere Añorga, Antiguo  
eta Igeldo aldeko jendea gerturatu zen eta hiru  

hauen artean sumatzen zen lehiari etekina ate-  

reaz, herri kirolak ospatu genituen arratsaldean . 

Betiko moduan, igeldotarrak izan ziren irabazie . 

Bestetik, "The Txortains" elektrotxarangak jarri  

zuen giro ezin hobea ere ezin aipatu gabe utzi . 

Añorgan barrena ibili ziren euren doinuak zabal-  

duz eta amaierarako gutxi ziren dantzan an ez  

ziren añorgatarrak. Gauean, berriz, kontzertuak  

antolatu genituen eta bertan jo zuten "Lobo  
Electrico", "Plan B" eta "Txorlitohead" bezalako  
taldeez gozatu ahal izan genuen.  
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auzo erakundeak .gazte asanblada  

• 

Hauek izan dira aurtengo  
ekintza aipagarrienak.  

Azkenik, aipatu nahi dügü  
Gazte Asanbladan belaunal-  
di berriak hartu dugula testi- 
gua eta ilusio handiz ekingo  
diogula aurretik dugun bide  
luzeari. Hala eta guztiz ere,  
ideia berriak nahi ditugu  
eta beraz, hilzorian dagoen  

Añorga hau berpizteko go-  
goa duen edonori lokalera  

azaltzeko gonbita luzatzen  
diogu eta jakin Añorgako  
gazte guztiak ongi etorriak  

izango zaretela gure artean.  

^ 

• t. 	-  .  i^• 

• 
• ^ 

• 
• • 



^ 

obera ez  
Gutxi al  •  a u  •  tra sent  •  eren bat preso duten auzotarren egoera.  

Aurten, gainera, bestefamilia batek murgildu behar izan du bisiten  
eta urruti dagoen senidearekiko jakin minaren dinamikan.  

"¡Venga, recuento! ¡Cada uno a su celda!  

Le comunicamos que está en aislamiento,  

lo sentimos pero esta semana no le toca in- 
timo...". Horrelako esaldiak ez ditugu gure  

egunerokoan entzuten eta are gutxiago esa- 
ten; gainera ez ginateke isilduko norbaitek  

horrelakoak esango balizkigu, baina gure  
herrian espresio hauek jada oso ezagunak  

ditugu denbora luzearen poderioz. Barroteen  

barruan ematen badira ere, kilometro asko- 
tara entzuten dira oihu horiek, eta dei baten  

antzera senide eta lagunak astebururo kartze- 
letara habiatzen gara 45 minutuak ahitzera.  

Batzuk gorantz eta beste batzuk beherantz,  

batzuk autobusetan edo autoetan, eta beste  

batzuk trenean. Baina guztiak puntu batera  

iristeko: kartzelara. Inork ez luke leku hartara  

loan nahi, baina senideok irrika bizian itxaro- 
ten dugu momentu hori, zeren bi gauza su- 
posatzen baititu: bisitarako une laburra gera  

tzen dela eta bidaian zehar ez dela zoritxarrik  

gertatu.  

Urtero  bezala,  auzoko Senideak Karmen  jai  
zoriontsuak izan ditzazuela opa dizuegu, de-  

nak ez gaudela gogoratuaz eta hauei  kendu  
zaien ahotsa berrekarriz. Zeren  aurten,  Agi- 
rresarobe, Zabala eta Dorronsoroz  gain  beste  
preso pol¡tiko batetaz  hitz egin  beharra  dau- 
kagu, zoritxarrez.  Urriaren  29 eta 30 arteko  
gauean Peio Lamarka Eskisabel  auzoko  gaz- 

tea atxilotu zuen Polizia Nazionalak; etxe ba- 
rrura bortizki sartu eta Madrilera eraman zu-  
ten, bost egun  inkomunikatuta eduki  ostean  
preso sartu zuten, beste  hiru  egun gehiagoz  
inkomunikatuta edukitzeko. Poliz¡a Naziona-  

laren operazio honetan  beste sei  gazte  izan  
ziren  atxilotuak;  gehienek  presioak  eta tratu  
txarrak salatu zituzten eta ez  zuten prozesu  
guztian zehar konfiantzazko abokatuarekin  

egoteko aukerarik izan. Operazioa oso  me-  
diatikoa  izan zen, zenbaitzuk kamerak eta ar-  
gazkilariak  poliz¡a  etorri aurretik ikusi zituzten  
etxebizitzaren  inguruetan eta gerora ere irudi  
hauek oso erabiliak izan d¡ra  prentsan  eta  
telebista  kateetan. Atxiloketa  hauek ez  dira  
gauza  isolatu bat bezala  ikusten.  Aste batzuk  
lehenago eta aste batzuk  beranduago Euskal  
Herri osoan zehar  operazio hauek ugaritu  

egin dira, batez ere gazteen aurka.  

Hurrengo egunetan Añorgan kokatua dago-  

en Gazte Lokalera eta zinera sartu ziren polizi-  

ak.  Lokala  hankaz  gora utzi zuten eta bertatik  
gauza  ugari  eraman. Gertakari hauek  erlazio  
zuzena  dute  azken  hilabete honetan auzoan  

egon  den presentzia polizialarekin.  Operazio  
aurreko hilabeteetan Gazte Lokalean  hiru  
aldiz  lapurtu zuten ordenagailua,  dirua  eta  
disko gogor batzuk eramanez.  Hurrengo  
hilabeteetan zehar ere poliziaren presentzia  
nabarmen  areagotu da.  
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Peioren atxilotze uneaz bere amak egindako  

kontaketa dakargu hemen : 

Urriaren 29 eta 30 arteko gauean atxilotu zu-  
ten Peio. Gaueko hirurak ziren eta egun bat  
lehenago bere urtebetetzea ospatu genuen.  
Atea indarrarekin jo zutenean pasillora atera  

nintzen eta aurpegia estalita zuten hamabost  

bat polizia zeuden, haietako bat aurpegia  
estali gabe Bazirudien hau zela arduraduna  
eta beste andre bat zegoen hauekin, hau ere  

aurpegia estali gabe, epailearen idazkaria zela  
esan zuen. Momentu horretan Peio, pijaman,  

atera gerturatu zen,  non  paper bat eman zio-  
ten sinatu zezan.  

Berak ezzuen sinatu. Semearen logelan sartu  

ziren eta erregistroa hasi zen. Pasilloan eta  

egongelan zortzi  bat Polizia Nazional zeuden,  
momentu horretan Peio inkomunikaturik  

zegoela esan zioten, baina ez genuen elkarri  
begiratzeari utz ŕ, zer gertatzen hari zitzaigun  
sinistu gabe. Peiorena zen guztia zehatz-me-  
hatz miatu zuten, bitartean Peio gu lasaitzen  

gintuen berak ez zuela ezer egin esanez.  
Denbora hori  oso luzea egin zitzaigun, Pe-  
riko kaleko atera hurbildu eta izuturŕk esan  
zigun polizia batek  maza  bat zuela eskuetan,  
gainera esanez atea bota behar zutela atea  
irekitzen pixka bat irauten bagenuen.  

Peioren logelatik pegatinak, sudaderak, or-  
denagailua, eta umeetan erabilitako "tirachi- 
nas"  bat eta bola pistola bat eraman zituzten . 

Era berean zozketa paper batzuk eraman zi- 
tuzten, argazk ŕak eta beraren gauza pertso-  
nalen bat. Miaketa bukatu zenerako gaueko  

bostak ziren. Semearekin zer gertatuko zen  

galdetu genienean, Komisarŕara eraman eta  
goizean Madrilera habiatuko zirela esan zigu-  

ten. Besarkada handi bat eman ginen, bera ŕ-  
ek ezin genuela elkar ukitu esaten z ŕguten,  
Orduan Peiok zera esan zien: es que  no voy  

a  poder despedirme  de mis aitas? Denbora  
guztian berak ez zuela ezertxo ere egin esa-  
ten zuen, baina eraman egin zuten. Bizitzan  

gehien maite duguna.  

Beraiei denbora irabazteko eskaileretatik Joan  
ginen igogailuetan polizia  eta Peio jaisten  
ziren bitartean. Momentu horretan eskubur-  

dinak jarri  eta burua tapatu zioten. Portale-  

ra atera ginenean kameraz beterik zegoen  
dena, argiek itsutu gintuzten  eta  era berean  
grabatuak  izan ginen. Bizilagun batzuek esan  
ziguten orduak zeramatzatela han, kotxe  
kamuflatuetan (kamarekin, argazki makine-  
kin,..). Lasai egon gintezen entzun zitzaion  

berriro ere Peiori. Euskal Herritik kanpo fami- 
lia zuzena dugu  eta  hauek telebistaren bidez  
konturatu ziren zer gertatzen hari zitzaigun.  

Telebista kate batzuk  ere  bideo bat zeukaten  
egina, non atxiloketaren eta gure irudiak  
agertzen ziren.  

Zortzi egun  egon  zen  inkomunikaturik, bost  
komisarian  eta beste hiru  kartzelan, Soto del  
Real-en. Kartzela  honetan sei  hilabete egin  
dŕtu eta gaur egun  hilabete  eta erdi darama  
Alcala Mecoko  kartzelan.  

Bestelakoa, aurten ere hainbat ekintza burutu 
dugu urtean zehar. Hona halen  berri ematen 
duten argazki batzuk: 

Astelehenero Añorga Txikin kontzentrazioa 
egiten jarraitzen da. 

Urte bukaeran Añorgan egindako akanpada. 

Elkartasun eguna. Egun osoan zehar kalean 
egon ginen; azoka txikia, bazkaria, zanpan- 
tzarrekin Enekoren etxera igo ginen, bertsoak 
eta, azkenik, gau osoan primerako kontzer- 
tuak egon ziren. Añorga jendez gainezka 
egon zen. 
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Astelehenero Morga Txikin 
konzentrazioa egiten jarraitzen da. 

URTEAN ZEHAR PRESOEN ALDE 
BURUTUTAKO EKINTZA EZBERDINAK: 

Urte bukaeran Morgan egindako akampada 

ELKARTASUN EGUNA. Egun guztian zehar 
kalean egon ginen. Azoka txikia, bazkaria, 
zanpanzarrekin Enekoren estera igo ginen, 
bertsoak eta azkenik gau osoan primerazo 
kontzertuak egon ziren, Morga jendez 	SW.  
gainezka egon zen. 



auzo erakundeak' senideak 

Iepa lagunak; 

Lehenik eta behin eskerrak erran  be- 
har dizkizuet aurten ere hitz batzuk 
idazteko aukera emateagatik. 

Baste urte bat joan zaigu, urte bat 
gehiago, gaur egungo gizarte hau 
lotsarazi beharko lukeen zulo hone- 
tan sarturik. Hau idazten ari nai- 
zen momentuan Pariseko Fleury-Méro- 
gis espetxean jarraitzen dut baina 
Añorgako festak iristerako Espaini- 
ara estraditatua izango naiz. Es- 
tatuen errepresio politikan beste 
etapa bat bizitzea egokitzen zaida- 
larik. Hemendik aurrera orain arte 
bezala, zuen laguntzarekin, pausoz 
pauso, datorrenari aurre egiten ja- 
rraitu beharko dut! 

Errepresio politikaz hitz egiten 
hasita ez nuke aipatu gabe utzi 
nahi, azken urte honetan preso po- 
litiko bat gehiago dugula auzoan. 
Peio Lamarka, euskaldun gazte an- 
tolatua izateagatik espetxeratua. 
Jakin ere badakit, Guardia Zibila, 
Polizia Nazionala eta Ertzaintzaren 
presentzia itogarria izan dela au- 
zotarren aurka. Bizi garen herrian 
eta honek bizi duen egoeran ez da 
harritzekoa: estatuak eta jauntxo 
euskaldunek modu hipokrita bate- 
an eman duten ofentsiba mediatiko 
eta politikoak beraien ezinak uzten 
ditu agerian. Gatazka gainditzeko 
klabeak inoiz baino argiago daude. 
Inork ezin baitu gaur egun zalantzan 
jarri Euskal Herria existitzen dela 
eta erabakitzeko eskubidea duela. 
Ez dira eztabaida horretan sartzen 
galtzaile aterako direla badakite- 

lako, ez dutelako argumenturik hori 
atzera botatzeko. 

Gauzak horrela, eztabaida faltsuak 
plazaratzen dituzte beraien indar 
mediatiko, polizial, judizial eta- 
bar guztia erabiliz; demokratak / 
ez-demokratak, biolentoak / ezbi- 
olentoak, ... Beraien torturak, hil- 
ketak, atxiloketak, ilegalizazio- 
ak, dispertsioa, milaka eta milaka 
polizia armatuk etabar luze batek, 
edota sistema bezala enpresen eta 
bankuen esklabo, 	gizartearekiko 
isolatuta dagoen pertsona bultza- 
tzeak, inori lezioak emateko moduan 
jarriko balitu bezala! Herri baten 
existentzia indarrez ukatzeak edota 
herri horren izenean interes parti- 
kularrak bilatzeak egoera honetan 
jartzen gaitu. Euskal Herriak in- 
dependentzia lortzeko ahalmena izan 
arte ez da egoera hau konponduko! 

Guk, pertsona askeak izan nahi ba- 
dugu, Euskal Herri askea nahi ba- 
dugu, herri honek hobekien egiten 
dakiena egiten jarraitu behar dugu: 
Antolatzen! Festetarako egiten du- 
gun bezala antolatuz, parte hartuz, 
jendearekin bilduz, kalea biziz, 
herri xumearen interesak defenda- 
tuz, beti! 

Bukatzeko, festa zoriontsuak opa 
dizkizuet danoi! HAR DEZAGUN GURE 
GEROA ESKUETAN!! 

ENEKO AGIRRESAROBE 
Fleury - Mérogisen 

2008ko ekainaren San. 



Mikel Manterola eta Javi Gabilondo binakako 
txapelketa jasotzen 

Mikel Manterola, Juanina Usandizaga eta Javi 
Gabilondo beraien txapelekin 

*errekalde • astronomi 
elkartea ' 

Hémen gaitúzúe aurten  berriro  ere gure elkarte- 
ko  gertakizunen berri, lerro batzuetan adierazi 
nahian. 

Lehenik elkarteko arduradun talde berria dugula 
adierazi, orain urtero aldatu egiten baita, Santi 
Peña taldearen zuzendaria delarik, badirudi gus- 
tokoa duela "zuzendari" lana. Baita ere esan baz- 
kide gazte berriak ditugula gure artean, ongi eto- 
rriak eta beren sasoi ederra elkartearen bultzada 
izan dadila. Ezin ahaztu bestalde gugandik joan 
zen Ramon Barragan jauna, goian bego. 

Aurten, orain arte egin denetik, azpimarratzeko- 
tan, lehendabizi aipatuko nuke Elkarteko  Estatuto 
Orokorrak  eta  Barne estatutoen aldaketak. Hau- 
ek ezohizko batzar orokorrean adostu eta onartu 
ziren, aspaldiko estatutoak izanik eguneratzeko 
beharra  zegoelako, eskertu Juanjo Lazkoz-ek 
egindako Ian itzela. 

e e ekitaldi  bat  aipatzekotan,"aúrten'Elkarteko 
26.  urteurrena ospatu dugu, nola ez, bazkari  eder 
batekin giro  ederrean. Bertan  izan genituen auzo- 
ko  erakundeko ordezkariak. Javi  Bareak,  bazkide 
berriak ( 'Jose Mari' aide zaharreko sukaldaria) 
menu berritzaile bat  prestatu  zuen sukalde lagun- 
tzaileen babesari esker eta  mahaikideak gustora 
azaldu ziren dastatutakoarekin. Aldez aurretik 
mus txapelketa jokatu zen, Mikel Manterola  eta 
Javi Gabilondo binakako eta Juanin Usandizaga 
banakako  txapeldunak  suertatu  zirelarik. Bazkal 
ostean,  txapeldunei  sariak banatu zitzaizkien, 
bazkalondo luze  eta  atsegin batean. 

Beste berririk izan ezean, elkarteko zuzendari 
taldeak, Karmen festak giro ederrean ospatu 
ditzazuela opa dizuegu Añorgatar gurtioi eta 
hurrengo bat  arte. 



akke elkarte gastronomikoak 

lo vivimos y disfrutamos de aquellos días y alguna 
foto perdida en algún cajón olvidado. 

Hubo una época, no hace mucho tiempo, en la 
que septiembre era sinónimo de fiestas para los 
"añorga(txiki)tarras". Una época en la que des- 
pedíamos el verano corriendo delante de cabe- 
zudos de tela, saboreando sardinas hechas a la 
parrilla o disfrutando de una copa nocturna en 
lo que luego sería un parque infantil. Eran unas 
fiestas pequeñas, pero entrañables, como nues- 
tro barrio, en donde la Sociedad Atotxa Erreka, 
como siempre, participaba activamente de todas 
las actividades de un barrio en fiestas, cediendo 
sus fogones y sus mesas, así como el esfuerzo de 
sus socios que volcaban al 200% amén de hacer 
de las fiestas algo único. 

Hoy, más de una década después, ya poco queda 
de aquello, tan solo un vago recuerdo de los que 

Pero cierto es, que si el verano finalizaba con las 
fiestas de Añorga Txiki, para muchos de nosotros, 
había comenzado tan solo un par de meses 
antes, con otras fiestas, las de su hermano mayor, 
al otro lado de la carretera: las fiestas de Añorga. 

Es por eso, por lo que la Sociedad Atotxa Erreka 
siempre irá de la mano de las fiestas de Añorga, 
colaborando en todo aquello que esté a su al- 
cance y deseando a todos nuestros vecinos unas 
fabulosas fiestas, con nostalgia y añoranza pero 
también con ilusión y esperanza. 

Zorionak Añorga! ! ! 



x  

Laurogeita hamabost urteko buru argiko gizaseme bat dakargu  
aurtengoan gure orriotara. Buru argitasuna txikitatik lotu zuen  

gauzak bere kabuz ikasteko gogoarekin eta hala egin zen bere  
burua prestatutako gizon.  

1912ko abenduaren 29an jaio zen  Eduardo  
Arzak Enean. Joxe Zabala eta Ignazia Larza-  
bal zituen gurasoak, aita laborategiko langi-  

lea Rezolan  eta ama Rikardo Rezolaren zerbi-  

tzari. Hiru anai-arrebetan zaharrena da bera;  
atzetik zituen Xalbador eta  Miren.  

Garaiko gainerako mutil koskorrek bezala  

egin zituen txikitako urteak: kalean ordu lu-  

zeak, pilotan  saio ederrak —gogoratu Arzak  

Enean bertan zela frontoia—, errekako busti-  

aldiak udan eta eskola negu partean, Añorga  

Txikin lehenik eta Zabalegin gero.  

Hamaika urte egitera zihoala, 1923an, Arzak  

Enea utzi eta Añorga Txikiko geltoki ondoko  
etxe handira joan zen bizitzera  familia. Etxea  
erabat bukatu gabe zegoela sartu ginen han  
gogoratzen  du Eduardok. Hura izan zuen  
etxe beste berrogeita hamar urtean.  

Begi erneko  mutila izan zen txikitatik Eduar- 
do eta txikitatik erakutsi zuen mekanikarako  

joera. Baratzean aitzurrean -eta  ni ez esaten  
du bere gaztetako joera eta zaletasunez gal-  

detutakoan. Aitzitik, esku artean topatzen  

zuen edozein tresna edo tramankuluri —ber-  

din txiskero zahar  bat, erloju bat edo bero-  
gailu  bat— tripak ikusi eta desmuntatzen eta  

muntatzen ibiltzen zen mutil koskorretatik  

etxe azpian aitak zuen tailer txikian. Bizitzan  

osoan gerora praktikatu duen autoikasketak  

horrela  izan zuen hasiera.  

Amaren anaia mekanikaria zuen eta, haren bi-  
dez, Eduardorentzat poz eragile izugarria  izan  
zen kontua lortu zuen: industri hornidurako  

Donostiako Barandiaran almazenetan lanean  

hastea. Berdin zuen hamahiru urte besterik ez  

izatea. Berdin zuen goizetik mugitu beharra,  

bizikletaz sei  kilometro egin beharra, goiz  eta  
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añorgatar baten kontakizunak  
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arratsaldez Ian egin eta bukatutakoan Artes 
y Oficios eskolara joan beharra. Gauza zen 
gehien atsegin zituen kontuetan aritzen zela 
!anean: neurri eta izaera gurtietako torlojuak 
sailkatzen eta zerbitzatzen; era gurtietako 
erremintak eskatzen, jasotzen, ezagutzen 
eta saltzen; konponketa eta ajusteak egiten, 
mekanikako neurri, sistema eta osagaiak eza- 
gutzen... Pagotxa ia, Eduardorentzat. 

Gustuko izan zuen, beraz, lana eta asko ikasi 
zuen; leku hoberik ezzegoen n ŕretzako; dene- 
tik izaten zen han eta denetik ezagutu nuen 
industria ga ŕetan kontatzen digu. Lanaz kan - 
po, lagun giroko bizikleta irteerak eta abar 
izaten ziturten jaietako programa, hasieran 
behintzat, nahiz eta gero, neska kontuetan 
sartuta, hor ibiltzen ziren igandeetan batean 
Hernanira, beste batean Usurbilera eta abar. 
Donostiara ez, horrako joerarik ez genuen. 
Inoiz koadrilan !eon-kast ŕllo erabak ŕ tzen ge- 
nuen batera edo bestera Joan kontatzen du. 
Hala ere, Eduardo oso formala izan da beti, 
inoiz ez du parranda atsegin izan eta gaztetan 
ere ez zen bera ordu txikitan edo zurrutean 
ibiltzen. Dena ez zen, noski, lana eta festa, 
eta gazte haiek bazuten beste motibazio eta 
joerarik eta gogoz egin zuten bat garai har- 
tan hedatzen eta sendotzen zihoan abertzale 
kontzientziarekin. Batzokia zuten bilguneeta- 
ko bat eta han ibiltzen zen Eduardo maiz. 

Soldadutza garaia iritsi zitzaiolarik, aukera zu- 
enez, "soldado de cuota" izateko (diru baten 
truke soldadutzaz libratzen ziren) hartarako 
prestaketak egin zituen, fusilarekiko oinarriz- 
ko instrukzioa eta abar, baina zozketa egin 
zenean "excedente de cupo" izatea egokitu 
zitzaion. Angel Arzak eta b ŕok, hilabete pare 
bateko aldea genuen, bera A zen (Arzak) eta 
ni Z, eta bŕok libratu ginen kontatzen du. Ez 
zuen soldaduskarik egin eta Barandiaranen 
jarraitu zuen. 

Barandiaran enpresan ordura arteko lanak 
utzi eta atera beharra zegoela jakinarazi zi- 
oten, alegia kanpora joan beharra zegoela 
errepresentante lanetan. Eduardok ez zuen 
oso gustuko kontu hori eta zera erantzun 
zien: atera behar bazen aterako zela, baina ez 
Euskal Herritik kanpora. Onartu zioten eta ge- 
roztik hor ibiltzen zen, han eta hemen, etxetik 
gehiegi urrutiratu gabe, Baztan aldean batik 
bat, saltzaile lanetan. Baztan aldetik etorri be- 
rritan harrapatu zuen gerraren hasierak. 

Hitz gutxitan kontatzen ditu Eduardok gerra 
garaiak; labur egiten du etxetik kanpo egin- 
dako ia hiru urteen errepasoa, garai latz haie- 
tan bizi izandakoak gogoratzeak onik egingo 
ez bailo bezala. 

Errepaso !abur horretan, ordea, garbi gogora- 
tzen eta kontatzen ditu, frankistak Donostian 
sartu aurreko garaiei dagokienean, komunis- 
ta eta anarkista batzuek eragindako beldur 
eta gehiegikeriak (bide bazterretan hildakoak, 
hainbat gizon eta emakume on ezkutuan ibili 
beharra, aberatsjendearen zerbitzari izate hu- 
tsagatik hildako emakumea...) eta Añorgan 
gehiegikeria horiei jarri zitzaien "parapetoa" 
—berak esaten duen bezala—. Behin eta be- 
rriz kontatzen du Rezolak laguntza izugarria 
eman zuela auzoan halakorik gerta ez zedin 
eta ahalik eta normaltasun handienean jarrai 
zedin auzoko bizitza. 

Nazionalak Donostiara ailegatzear zeudene- 
an Eduardok, beste hainbat lagunekin bate- 
ra, aurrera egin zuen; alegia, bertan geratu 
gabe, frankistei aurre egiteko prestatzen ari 
zen jendearekin bat egitera jo zuen. 1936ko 
iraila zen. 1939ko abuztura arte ez zen etxera 
itzuliko. 
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leko  Centuria 20 Ian taldean. Zorrotzan 
izan  zen, Sevillan gero puska batean eta 
,Zaragozan azkenik luze, etxeratu  arte. 
Batallon de Trabajadores Especialistas  zen 
bere langile taldearen izen eta izan ofizi- 
ala.  Mekanikari ona izanagatik ere bazen 
soldadu eramateko arriskua eta kontu 
handiz ibili beharra zegoen. Eduardok, 
ordea, lortu zuen gerrak iraun bitartean 
etxetik kanpo, baina seguru egotea. Az- 
kenean ailegatu zitzaion libre geratzeko 
garaia eta  hala etxeratu zen 34 hilabete 

k,  egin ondoren etxetik kanpo. 

^ 

Gure Kabiako bigarren zuzendaritza taldea.  

Matias (goa, Manuel Azkarate, Antonio  
Arizmendi, Lukas Ganuza, Pako (rizar, Raimundo  
Ormazabal, Angel Arzak, Antonio Usandizaga,  

Bienvenida Arizmendi, Miren Zabala eta Eduard  

aseta .ata! CM O
. ^" 

 o`: sal  " tan  sartu  
zela kontatzen du denboraldi horren hasiera  
puntu gisa eta zuzenean aipatzen du Laredo,  

bukaera puntua, italiarrek harrapatu zuten  

lekua. Tira egin behar zaio mingainetik jaki- 
teko ongi ezagutu zuela  balen ziztu hotsa;  
mekanikaria izanik, hainbatetan tokatu zi-  

tzaiola batailaren erdian makurtuta korrika  

joan beharra enkaskilatutako ametrailadora  

batetik bestera. Pasatako gose, hotz  eta lo-  
gurek ez zioten espantu handirik eragin eta  
arrisku handiak  pasa izana da naturaltasunez  

onartzen duen meritu bakarra.  

Prisionero,  Laredotik Castro Urdialesera era- 
man zuten, Barquin ikastetxe famatura, eta  

han  zortea  izan zuen. Langile espezialisten  
bila zebiltzan eta, Eduardo mekanikaria iza - 
nik, segituan sartu zuten Automovilismo ata- 

Itzuli zenean, Don Julian izan zen to- 
patu zuen lehenengoetako eta honek 
Rezola lantegian hasteko proposatu 
zion, agindu ia, "tienes que empezar  
mañana mismo" elan baitzion. Abuz- 

tuaren 15a zen eta etorri berria zeta eta an- 
dregaia eta familia  aspaldi ikusi gabe zituela, 
bisita batzuk zituela egiteko eta denbora be- 
har  zuda erantzun behar izan zion Eduardok. 
Hamabost egun izan  zituen; irailaren 1 can 
hasi baitzen lanean mekanika lantegian. 
Itzuli zen urtean bertan ezkondu egin zen 
gerra aurretik andregai zuen Maria Azpiole- 
arekin. Pittikar baserriko  alaba, zoziedadean 
aritzen zen zerbitzen eta hartatik zuten eza- 
gutza. Eduardoren gurasoen etxera ezkondu 
ziren eta laster osatu zuten familia Miren eta 
Ixabel alabekin. Bi alaben anean  seme bat ere 
izan  zuten baina haur tetanosak jota  hil zen 
jalo berritan; vire  magalean hil zen  oroitzen 
du Eduardok. 

Astean zeharreko lanaren  eta  familia aurrera 
ateratzeko eginkizunen errutinan sartuta, 
Eduardok beti izaten zuen mekanika eta tres- 
nerietarako bere zaletasuna asetzeko aukera: 
katefazioa jartzea etxean, ur beroko instala- 
zioa antolatu  eta osatzea eta etxe gehienetan 
ez bezala bainera edukitzea etxean... kanpo- 
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ko langilerik ez zen etxe hartan konponketak 
egitera sartzen. Etxekoez gain, beste Ian en- 
tretenigarri eta erabat gustukoa ere aurkitu 
zuen: bere Royal Enfield motor zaharrari lotze- 
ko sidekarra —saikarra bere hitzetan— egitea. 
Gerra aurretik zeukan motorra eta errekisatze 
edo nahitaezko entregatu beharrak saihes- 
teko Eduardok desmuntatu egin zuen goitik 
behera motorra eta sotoan piezak barreiatu; 
itzuli zenean berriz muntatu besterik ez zuen 
izan eta orain sidekarra erantsi zion, goitik be- 
hera berak diseinatu eta egindako sidekarra. 
Makina bat famili eskurtsio egin dira motor 
sidekardun harekin aita-amak motorrean eta 
bi alabak sidekarrean sartuta. 

Gerora, autoa erosi zuten, gerra aurreko Opel 
Olimpia bat zen, egurrezko txasisa zuena, 
txapaz forratutako egurrezko txasisa zuena 
kontatzen du Eduardok. Lourdeseraino ere 
joan zen familia osoa auto hartan. H a  - 
mar urte egin nituen kotxe harekin 
eta gero R-8 bat ekarri genuen; hare- 
kin 23 urte egin nituen eta Suitzara 
ere joan ginen behin berarekin esan 
digu. Ongi zaindutako autoak izan 
zirela dudarik ez daukagu. 

Fabrikako urte luzeak izan zir 
haiek, mekanika lantegiko u 
luzeak, bere gora behera on et 
txarrekin, baina mekanikarako za 
letasuna zuen Eduardo bezalak 
batentzat leku ona. Bestelakoan 
kontu aipagarrietan, Ameriketa- 
ra egindako bidaia kontatzen du 
Eduardok. Emazteak izan zuen 
harako nahia, bazuen han osaba edo izeba 
bat kartaz harremana zuena, eta aukera sort 
zelarik Estatu Batuetako euskaldunen festara 
joateko, hara joan ginen. Ederki ib ŕlŕ  gŕnen eta 
baita gauza jakingarri asko ikusi ere.  

Erretiroa hartzeko bi urte falta zituela, 1975e- 
an, Karmen auzora aldatu zen bizitzera, fabri- 
ka ondo-ondora, lantegiko nagusiek Eduar- 
doren zerbitzu azkarrak bermatuta eduki nahi 
balituzte bezala. Han bizi izan da Eduardo ia 
hogeita hamar urtean, emaztearekin lehenik 
eta bakarrik gero,1993an emaztea hil zitzai- 
onetik. 

Erretiratu garaian urte batzuk dedikatu zituen 
Gure Kabiako zuzendaritzara  eta haiek anto- 
latutako bidai eta ekintzetan partea hartzen. 
Gainerakoan, Pittikarrerako bisita ugariez 
gain, Eduardok beti izaten zuen tresna edo 
tramankulu bat asmatu, berrosatu, diseina- 
tu edo egin beharra:  arropa zabaltzerakoan 
besoak ez nekatzeko gora eta behera egiten 
zuen egitura  bat  Maria emaztearentzat, ha- 
lakok emandako egurrak mozteko zerra bat 
muntatzea auskalo zein makinaren motorra 
aprobetxatuta... hargatik deitu izan dio  "Artŕ- 

I  •  " aba Mirenek. 

Eduardo eta Maria senar-emazteak 
Eduardoren alta eta anai-arrebekin. 
Goian zutik Jorge Ganuza 
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Eduardo eta Maria beren 
urrezko ezteietako 
egunean familiarekin 

Alargundu zenean ordura arteko lanei bazkari 
prestaketa  eta abar erantsi zitzaien eta harro 
kontatzen du ongi moldatu izan dela horre- 
tan eta bat baino gehiago harrituta utzi duela 
berak bere kabuz prestatutako jakiekin. 

Gizon metodikoa  eta neurtua  izan da beti 
Eduardo eta hala jarraitzen du izaten orain 
ere. Izan  ere, "neurria" hitza erabiltzea ezin- 
bestekoa  da Eduardoren izaera definitzeko. 
Gizon neurtua  da bere hizketan, neurtu egi- 
ten ditu hitzak eta ez du gustuko behar baino 
gehiago hitz egitea. Ibili  ere ez  da ibiliko zen- 
bat ibili  den jakin gabe, eta oso ongi jakiten 
du halako paseoa zenbat denborakoa edo 
zenbat pausokoa  den. Leku batetik bestera- 
ko distantzia ez da beretzat luzea edo motza, 
baizik  eta hainbat kilometrokoa. Memoria 
ikaragarria du, gainera, neurri eta zenbakieta- 
rako  eta oraindik orain garbi kontatuko digu 
zenbat milimetroko diametroa zuen Rezolan 
lehenengo erabili zuen tornuaren kabezalak, 
ze diametro eta ze karrera zuten bere Royal 
Enfield motorraren pistoiek, edo zein matri- 
kula zuten izan dituen motor eta autoek. 

Azken urteetan, bakarrik bizitzen ezin zuela 
jarraitu erabaki eta alaben etxera joan zen. 
Hala egiten du orain bizitza, denboraldi bat 
Mirenen etxean Irubiden eta beste bata 
Ixabelen etxean Aguraingo Opakuan. Buru 
argia du gurtiz eta gorputzak ere dezente 
laguntzen dio oraindik ere. Gauzak horrela, 
aspertu ez da aspertzen, beti izaten baita 
bujiaren bat garbitu beharra, makinaren bat 
doitu beharra... Txikitako pilotarako afizioak 
ez dio aide egin eta, telebista  oso zalea ez 
bada ere, ongi baino hobeto daki zer nolako 
partidua jokatu zuen Irujok azkena eta zein 
den txapeldun izateko faborito. 

Hona  Eduardo Zabala, gudari zaharretako az- 
kenetako añorgatarra; gerra aurreko gazteria 
abertzale antolatu eta konprometituaren 
lekukoa; jadanik joana  den garai oso berezi 
bateko testigantza eman dezakeen azkene- 
koetakoa. Nona bere kabuz ikasitako gizona; 
teknika eta teknologiaren zabalkundearekin 
batera teknologiak txunditu  eta had begira 
hazitako gizona. 



Mikel Altuna "Taku"  
Añorga 43 urte  
1,79m-74kg  

Luis Txapartegi "Airtiñberri"  

Aizarna 38 urte  
1,80m-86kg  

^  ez niri adarrik jo!  

urteko  
erronka  

Udaberriko egun zoragarri bat suertatu zen, aldez aurretik, 
apustua aurrera eramateko hitzartu zuten eguna. Apirila- 
ren Sean lehiatu ziren Mikel Altuna eta Luis Txapartegi, 
azken aldian herri kirolak bizi izan duen apustu entzute- 
tsuenean.  

Komunikabideek azaldu zuten bezala, apustuan jardun 
zirenek eta euren lagun taldeetako kideek hamabimilana 
euro jarri zituzten jokoan partaideko. Neurri hau, gehien 
bat apustuak garrantzi "mediatikoa" har zezan hartu zen. 
Dirua, apostua egin zen tokian bertan gorde zen, Añor- 
gako Gure Kabian eta Jaime izan zen hau gordetzeko 
arduraduna, diruzaina. Hala, hauexek izan ziren Luisek eta 
Mikelek bete behar izan zituzten probak: 

- Hernaniko gasolindegitik Aranorako bizikleta lasterketa 
- Bi kanal erdiko moztu beharra Aranoko plazan 

Apustuak jendetza pilatu zuen Karabel Gasolindegian, 
Olasagasti eta Etxebeste, herri kiroletan adituak tartean zi- 
relarik. Koadrilakoak ere, bertan izan ziren nor bere laguna 
animatzen, ezin zen bestela. 

Ordulariak goizeko hamaikak adieraztearekin batera eman 
zion Iñaki Arozenak hasiera probari eta han ekin zioten 
biek jo eta ke. Mikelek nagusitasuna agertu zuen lehen 
momentutik, izan ere, Zikuñagako maldara iristerako 50 
metroko tartea baitzuen Luisekiko. Aldiz, Luisek, bere 
egoskorkeria eta atzean gelditu nahi ez hori medio, aurre- 
ra egitea lortu zuen eta berriro ere bata bestearen atzean 
ziren Ereñozura iristerako. Mikelen ekina etengabekoa izan 
zen ordutik aurrera eta erasoa erasoaren atzetik joaz bere 
ausardia azaldu zuen. Baina, ausardi honek ezin izan zuen 
Luisen burugogorkeriarekin eta ez zuen ihes egiterik lortu 
azken 5 kilometroak iritsi arte. Kaxetako bide gurutzea iga- 
rotzearekin batera jende andana agertu zen, proba ikusi 
asmotan errepide ertzetan eta bi txirrindulariek ez zuten 
animu oihurik falta. Azkenik, eraso mordoaren ondoren, 
Txalakakoak 30 segunduko abantaila atera zion Aizarnako 
Aiztiñberri baserriko Luisi Aranoko helmugan. 

Mikelek abantaila hau nahikoa izango ez zuela uste zuen 
jendeak eta ez zuen arrazoi faltarik, Luis Txapartegi aiz- 
koran aritutakoa baita. Hori dela eta, aizarnarrak probari 
lasai ekin zion eta añorgatarra berriz ahalik eta hobekien 
egitera, barrenak ustera joan zen. 

Biek edo biek ziharduten lanean, bien enborren inguruan 
pilatzen ziren egur puskak, bien inguruan ezpalak, baina, 
aizkolarien ondoan gehien nabarmentzen zena, zaletua 
zen. Oihu eta animuak ugari ziren Aranoko plazan, Goi- 
zuetako enparantzatik bertatik ere aditzen omen ziren 
oihuak eta zalego aldetik ez dago kexarik. 

Apustua irabaziko duen bat behar du beti eta kasu hone- 
tan Txapartegiren lana, Altunarena baino hobea izan zen, 
aitzitik, ez zen bera bakarrik izan zalegoaren txalo zapa- 
rrada jaso zuena, izan ere, Mikelen lanak ere merezi zuen 
zoriona. 

Apustu arrakastatsua, eta nola ez nekagarria izan zen, hori 
dela eta, paso beharrekoak jaso ostean, indarberritzeko, 
Joseba Manterolaren eskutik arkume jan paregabea izan 
zuten han zirenek. Bazkal ostean, hizketan hasita, apustu- 
aren balorazioa egin zuten biek, eta Mikel oso gustura ge- 
ratu ez zela ikusirik, bada datorren egunetan, apustu berri 
baten esperoan edo, berriro ere Añorgako Gure Kabian 
mugimendua espero duenik. Hala izango ote? Eta hala 
balitz, auzoan hautsak harrotu dituen zurrumurrua beteko 
al da? Jaimek benetan izango al du diruzain izatearren 
komisioa kobratzeko intentzioa? 

Bakoitzak eginiko denborak: 
Mikel: bizikletaz 46minutu eta 37 segundo eta aizko- 
ran 16 minutu 
Luis: bizikletaz 47 minutu eta 10 segundo eta aizko- 
ran 9 minutu 



Kaximiro  
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eskasian, lanean eta ahaleginean; etxeko giro  
euskaldunaren eta eskolako giro erdalduna-  
ren kontrastean; are kontraste handiagoan  
Maitere, Aiatik etorri berritan gaztelaniaz  

tutik ere egiten ez zuenez.  
Zailtasuna zailtasun, gazte eta gogotsu izanik,  
aurkitzen zioten gozotasun ederrik bizitzari  

eta gogoz heltzen zioten aukeran zituzten  

berentzako moduko jardun eta ekintzei. Ho- 
rrela, oso gaztetatik hasi zen Kaximiro kan-  

tuan elizako koruan. Maiterek, bere aldetik,  

dantza eta antzerkian aurkitu zuen gozabi- 
de.  

Pasioz bizitzeko abentura ederra da bizitza eta are abentura  
ederragoa partekatua bada, pertsona elkarrekiko eta elkartuen  

oinarrian gauzatzen bada; hala erakutsi digute bizi dutela beren  
bizitza  

Ahots garbiko gizon argal luze bat eta begi-  
rada galdetzaileko emakume txiki bat ditugu  
famili honen sortzaile eta buru. Añorgatarrak  
biak, San Ignazio auzoan jaioa Kaximiro eta  
eliza aurreko etxe handian Maitere. Ez zuten,  

ordea, txikitan ia harremanik izan, hiruzpalau  
urteko aldeaz gain, mutilak mutilekin eta  nes- 
kak neskekin aritzeko kontuak ba baitzuen  

eraginik eta, horrez gain, sei urte egin baitzi-  
tuen Maiterek auzotik kanpo, ama zuenaren  
baserrian Aiako Laurgainen, 4 urte zituela  
ama hil zitzaionetik 10  une egin bitartean.  

Gerra aurrean jaioak biak, gerra ondorengo  

garai latzetan egokitu zitzaien mundura be-  

giak zabaltzea; eta hala hazi eta hezi ziren  
Urteak aurrera, bizilekuz aldatzea egokitu  

zitzaien biei; Kaximirori lehenik, San Ignazio  



auzoa utzi eta eliza aurreko etxe handira 
etortzeko beren familiarekin eta, Maitereri 
gero, Zinkuentenariora joateko Eskola aroa 
bukatuta, gazterik sartu zen Kaximiro Rezola 
lantegian kalderero eta soldatzaile lanetan. 
Kaximiro dantzarako ez eta Maitere ere kan- 
turako ez, eta mendia izan zen bi gane añor- 
gatar hauek elkartu zituena —motibo zuzena- 
goak ere izango ziren, baina ez gara ausartu 
galdetzen zer ikusi zuten batak bestearen- 
gan—. Mendian egin zuten elkarren ezagutza, 
hainbat irteeratan bakoitza bere kideekin joan 
eta koadrilan elkartu ondoren. 

Lau urtez elkarrekin ibili ondoren ezkondu 
egin ziren. Nora ezkondu erabakitzen ez zu- 
ten buruhausterik izan: izan ere, derrigortuta 
zeuden Kaximiroren gurasoen etxera ezkon- 
tzera, haren alta jadanik erretiratua egonik 
Kaximiro Rezolan aritzeak ematen baitzien 
gurasoei etxe hartan jarraitzeko aukera. Beste 
inora ezkonduz gero, Kaximiroren guraso eta 
anaiek utzi egin beharko zuten —Rezolaren 
garai hartako legearen arabera— etxea. 

Eta, hala, duela berrogeita hamar urte, 
1958ko maiatzeko azken larunbatean lotu 
zituzten beren bizitzak Kaximiro eta Maiterek 
eta heldu zieten aterraldirik gabeko gertaera 
zaparrada izan ziren lehen ezkon urteei. Za- 
parrada baino lehen, ordea, izan zuten ezkon 
bidaiaz gozatzeko aukera. Garai hartan inola 
ere ohizkoa ez zen bidaia egin zuten gainera: 

astebete Iruñan eta beste astebete Amezke- 
tako estankoan. 

Urtebetera lehen haurra izan zuten, Miren 
Jone, jaio eta bi hilabetera hil zena; gerora, 
segidan etorri ziren Xabier, Iñigo eta Arantxa 
eta Idoia azkena hiru urte geroago. Tartean 
Maiteren alta eta Kaximiroren ama hil ziren. 
Kaximiro 1964an Oronan hasi zen lanean. 
1965ean errealitate bilakatu zen ikastola, Kaxi 
eta Maiterek izerdi eta ordu asko dedikatuta- 
ko proiektua. Etxe propioa izateko aukera ere 
sortu zitzaien eta sartu ziren Karmengo Ama- 
ko etxea eskuratzeko proiektu ilusio eragile 
hartan Zaparrada handia hamar urterako. 

Kaximiro eta Maitere, auzotar askoren iritzian, 
"espezialak" izan dira neurri batean. Atera 
egiten ziren ohikotasunetik, bazuten "kutsu" 
berezi bat, jarrera eta jardun berezietan an- 
tzematen zena: begetarianoak ziren neurri 
batean, seme-alabak besteek bezala eskolara 
bidali beharrean egoskortu egin ziren auzo- 
an bertan eta euskaraz ikas zezaten, osasun 
kontuak ere auskalo nongo mediku berezi 
batekin konpontzen zituzten... 

Baina ez zen inola ere gaizki ikusia espezial 
izate hori. Frankismoaren garai gogorretan 
auzoan ikastola martxan jartzearen abenturan 
—ez ditugu hemen errepikatuko ikastolaren 
urteurrenaren kariaz argitaratutako liburuan 

I  añorgatar familia 



Familia osoa aurtengo maiatzean, 
urteurren ospakizunean 

idatziz jasota dauden xehetasunak— Kaxi eta 
Maitere biak izan ziren ardatz eta buru eta 
auzotar asko eta askoren lankidetza eta la- 
guntasuna biltzeko adorea eta dohaina era - 

kutsi zuten. Haiek  —beste batzuekin batera- 
jarritako haziak izan zuen emaitzarik eta gaur 
egungo gure Amassorrain ikastolak 1965eko 
hura jotzen du bere sorrera urtetzat. 

Lanaren inguruko gertakizun, ilusio  eta de- 
silusioak izan dira familian gora behera eta 
kezka eragin duten beste kontu garrantzitsu 
bat. Rezola uztea eta Oronan hastea ez zen 
buruhausterik gabeko urrats txikia, erabaki 
beharrekoa baitzen, besteren artean, Rezo- 
laren etxean jarraitu ala hartarako espresuki 
ematen zuten diruarekin Lasarten etxea 
hartzea. Gero, behin Oronan hasita, ekimen 
berriari lotutako hasierako ilusio garaia etorri 
zen, nahiz  eta oso gogoan duten Kaxi eta 

Maiterek, Rezolan astero kobratzera ohituta, 
zenbat kostatu zitzaien hilabete itxoitea le- 
hen soldata kobratu arte eta nola urtemuga 
egunetik hamabost egunera erosi ahal izan 
zizkioten Xabierri hain premiazko zituen oi- 
netako berriak. 

Oronan ere etorri zen desilusiorik eta Kaximi- 
rori lagun  baten burdin tailer batean hasteko 
aukera sortu zitzaionean ez zuen zalantzarik 
egin. Artisau lana zen nagusi, eta langintza 
horretan lagunarekin batera Donostian bi 
urte egin ondoren bere kontura jartzea era- 
baki zuen. Leku bila hara eta hona ibili ondo- 
ren, Amassorraingo harrobi zaharraren behe 
aldeko lokal heze eta utziaren aukera ikusi 
zuen. Rezolaren baimena eta argi indarra 
ekartzea lortuta, izan zuen Aizpurua Telleria 
familiak beste abentura bati ekiteko aukera. 
Lokal horretan egon da geroztik, Txikierdira 
joan artean, Kaximiroren tailerra eta hor 



jardun zuen burdin  lanetan, bera bakarrik 
lehenik  eta Iñigo  semearekin gero,  hamahiru 
urtez. 

Lau seme-alaben eskolak, estrenatu berri 
zuten Karmengo Amako etxeak eta abarrek 
eskatzen zuten, ordea, Kaximirok ekartzen 
zuen  diruaz aparteko sarrerarik eta 1971 ean 
Añorgako frutategia hartu zuen bere kargu 
Maiterek. Ez zen salmenta handiko lekua, be- 
zeria bertako edadeko jendea baitzen nagusi- 
ki, baina  frutaz gain arrautza, gazta eta eztia 
saltzen zituen  eta aurrera egiteko adina  eman 
zuen, gerora  1987an  utzi  zuten  arte. Maite- 
rek, eta baita geroagoko urteetan  bere  ordez 
joaten ziren Arantxa eta Idoia  alabek ere, fruta 
saldu ez ezik, bizitasuna eman  zioten  garai es- 
kasetan zebilen merkataritza gune txiki harri 
eta batek baino gehiagok benetan eskertuko 
zituen ama -alaben kontuak eta haiek norbere 
kontuei jarritako arreta, entzuten  jakitearen 
dohaina  baitute ama -alabek. 

Halako  saltsa eta lanetan sartzeko  indarrak 
nondik  ateratzen ziturten oso  argi dute  Kaxi 
eta Maiterek; alegia,  duro  bat ez zutela eta 
ilusioa zutela gainezka, eta numero gorriei 
kolorea aldatzeko eginbeharrean beharrezko 
zela saltsatan sartzea. 

Denbora aurrera,  haurrak koskortuxeagoan, 
inguruetako mendietarako irteerekin erre- 
kuperatu zuten Kaxi eta Maiterek beren  le- 
hengo zaletasuna eta, jada autoa erosi ahal 
izan zenean, ohiko bihurtu ziren Aralarrerako 
irteerak eta baita Pirinioetarakoak ere. 

Donostiako Orfeoiarekin eta bai Añorgako 
otxotearekin zeuzkan konpromisoei. 

Seme-alabak  ere koxkortzen joan ziren; era- 
kutsi zuen bakoitzak bere izaera eta jenioa eta 
hartu  bakoitzak bere bidea. Horrekin batera, 
ezkontideak etorri ziren  familia osatzera —Ele- 
ne, Jaione eta autobus gidari gerora erabat 
auzotartutako Txonio— eta atzetik bilobak. 
Txikitan amaren falta izango zuen Maitere 
ama handia izan  da bere lau seme-alaben- 
tzako eta amona mundiala bilobentzat. Aito- 
na-amona izaera berrian, disfrutatu egin dute 
umeekin  Kaxi eta Maiterek; disfrutatu egin 
dute eta hala segitzen  dute egiten gaur egun 
ere Amane, Jon, Haizea, Ainara, Asier, Ane 
eta Maddi bilobekin. 

Disfrutatzeko garaiak bizi dituzte orain bi fa- 
mili  buruek. Kaxik lanbide  izan duen burdina 
eta naturarekiko deia egiten duen egurra na- 
gusi diren etxe abegikorrean seme -alaba eta 
biloben Joan etorria etengabea da. Bestetik, 
ihes  egiten eta  aire egokiagoak  bilatzen  as- 
paldi ikasi zuten eta orain ere egiten dituzte 
etxetik kanpo, dela Lizarrako etxetxoan, dela 
Aralarko Desaoko txabolan, hainbat hilabete. 
Familiak ez dio abentura txiki askoz osatuta- 
ko bizitzaren abentura handia bizitzeari utzi. 
Esku artean duten azkena ez da oso handia 
bere gauzatzean,  baina  bai bere merituan: ez- 
kontzaren berrogeita hamargarren  urteurrena 
handikiro ospatzea. Hartu dezatela gozatu 
ederra. Bejondeiela! 

Kaximiroren beste zaletasuna, kantua,  ez zuen 
inoiz utzi. Izan  ere, une zail eta neketsuenetan 
kantuak —bai entseguetan eta bai jendaurre- 
ko  emanaldietan— eskaintzen  zion  sosegua, 
ihesbidea,  buru atsedena eta satisfazioa eta, 
ahal  zela behintzat, ez zuen hutsik egiten bai 
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rxaldoiak eta buruhandiak 

erraldoi eta buruhandia 
Gure festei nolabaiteko gorakada bat emateko asmoz eta Añorgan ditugun erraldoi eta buruhandi 
maiteei behar duten inportantzia eman nahiaz, aurreko urtean Erraldoi  eta  Buruhandien lehen 

topaketa antolatu zen  IRRINTZI eta GOIZUETA-ko  konpartsez lagundua. 



rrepide berria 
baserritarren kaltetan 

Autopista, errepide eta obra han • iek beti dakarte onura eta kal- 
teak. Ondo dakigu hori añorgatarrok, jasan duguna eta datozen 
urteetan pairatuko duguna ez baita ahuntzaren gauerdiko eztu- 
la. Hurrengo lerroetan duzuena, gure auzoa dozena bat baserrik 
osatzen zutenean, baserritar horiek errepide berria zela -eta, Do- 
nostiako Alkate Jaunari zuzenduriko idatzia eta berau ulertzeko 
hainbat azalpen dira. 

kaltetzen zituen baserritarrak, tartean auzo- 
koak, ordurarte inongo eragozpenik gabe 
erabili zuten gurdiak, bi hazbete zabalerako 
hagunak zituen gurpilak baitzituen. 

Orain dela 158 urte idatzi zuten Jose  Antonio 
Garmendia eta Juan Bautista Solaberrieta 
laborariek, auzoko hurrengo baserrietako 
biztanleen izenean: Berekoetxea, Belartzabe- 
koa, Belartzagoikoa, Errekalde, Unanue, Txa- 
rrabategi, Añorga, Amasorrain  eta Errotazar. 
Bertan, errepide berrian barrena hagun (llan- 
ta)  estuko gurdiekin ibiltzeko baimena eskatu 
eta erregutzen zaio DonostiakoAlkateari.  Izan 
ere,  XIX.  mendearen lehen erdiaren amaie- 
ran, gaurko errepide nagusia eraikitzearekin 
bat,  hiru hazbete edo gehiegoko zabalerako 
hagunak besterik ezin zutela bertatik zirkula- 
tu jakinarazi zuten. Horiek horrela, zuzenean 

Hagun mehe eta zorrotz horiek tarteko bide 
lokaztuetan ongi ibil zitezkeen gurdi tradizio- 
nalak, marruskadura handirik gabe,  eta  edo- 
zein zela baliatzen zituzten animaliak, behiak 
normalean, ez zuten gurdia mugitzeko ara- 
zorik izaten. Idatziaren egileek dioten modu- 
an, zamaz beteriko hagun zabaleko gurdiak 
mugitzeko tamaina eta  indar nabarmeneko 
behiak behar ziren, edo idiak, eta zoritxarre- 



' gure baserriak 

ko baserritar maizter batek ezin zituen be- 
hiak idiengatik ordezkatu, balore eskaseko 
behiak besterik ez baitzituen, bere lanerako 
nahikoak, eta bere familia esnez hornitze- 
ko nahitaezkoak. Gogora ekarri beharra 
dago, garai hartan, donostiako baserri- 
tarra, oro har, maiztertzan bizi zela, eta 
jabetzarik apenas zuela. 1862an esate- 
rako, Donostiako lurretan zeuden 722 
baserrietatik %90a maizterra zen. 

Bi hazbeteko haguneko gurdiekin mer- 
kantzien garraioan aritzeko baimena ez 
dutela nahi diote, ezetz. Beraien uzta hirira 
erematen uztea eta handik lursailetarako on- 
garria ekarri besterik ez dute nahi. Bestelako 
asmorik ez dute. Hagun estuko gurdiekin be- 
harrezkoa baino legoa erdi gehiago ibiltzeari 
uko egiteko prest daude, eta euren baratzeko 
fruituak bi hazbeteko gurdietan eramateaga- 
tik errepideak min ez duela hartuko sinesten 
dute. Horrela bada, Alkate Jaunari zuzentzen 
zaie, bere agintearen eragina nabarmena 
baita hiritarren ongizatea hobetzen, eta beste 
horrenbeste espero dutelako bere agintepean 
dauden laborarien zorigaiztoko patua arintze- 
rako orduan. 

!7  _  Swb Sbo'tt'n - 
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Kontestu historikoari gagoz- 
kiolarik, XIX. mendean, bai Donostia eta 
bai probintziatik bertara iristeko errepidea, 
garrantzitsu bilakatu zuten hainbat gertaera 
eman ziren: 1813ko sutearen osteko urteetan 
berreraikuntza lanak etengabeak ziren, popu- 
lazioa nabarmen ari zen hazten eta gizartea 
eraldatzen. Lehen gerrate karlista amaituta, 
1841 ean, probintzietako aduanak desagertu 
eta itsasertzera eraman zituzten, Donostiaren 
mesedetan. 1845ean Isabel II erregina uda 
hirian igarotzen hasi zen, eta 1854ean behin- 
betiko berreskuratu zuen hiriburu izaera, To- 
losaren kaltetan. Gure auzotik barrera igaro- 
tzen 	den errepide nagusia 1847 urte 

inguruan eraiki zuten, Espainitik 
Frantziarako "Errepide Nagu- 
sia" izendapenarekin. Donos- 
tiak berebiziko indarra hartu 
zuenez, berehala bilakatu zen 
errepidea garrantzitsu. Pentsa 
dezakegun moduan onura- 
dunak donostiar jauntxo ba- 
tzuk izan arren, baserritarrak 
izan ziren kaltetu nagusiak. 
Gaur egitera doazen obra 
publiko erraldoiak ikusirik, 
burura datorkigu ez ote 
den historia bera bi mende 
geroago errepikatuko. 
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Idatzia Do-  
nostiako Udal Artxibotik atera  

da, bigarren mailako errepide eta auzo-bide-  
en berriztatze beharrak txostenetatik. Jato-  

rrizko idatziaren hitzez hitzeko berridazketa  

duzue honakoa:  

Sr. Alcalde de esta ciudad de San Sebastian  

Jose Antonio Garmendia y Juan Bautista de  

Solaberrieta labradores vecinos de esta ciu- 
dad por si y en nombre de los habitantes de  

los caseríos  
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Berecoechea Belagarza abajo Belagarza arri- 
ba Errecalde Unanue Charrabatarea Añorga 
Amassarrain y Errota Sar radicantes todos en 
el distrito de V.S. atentamente exponen que 
cuando se abrio la nueva carretera de Lasarte  

se nos previno que no hiciesemos uso de ca- 
rro que no tubiera llanta de dos pulgadas de 
ancho, y a su consecuencia desaparecieron 
todas la llantas estrechas y cortantes que tan 
comunes habían sido en época anterior. Asi 
hemos continuado hasta que hace cosa de  
un año de establecer las prohibiciones de Ile- 
bar llanta que no fuera de tres pulgadas. Esta 
novedad nos causó desde luego y nos esta  
causando inmensos perjuicios que no pode- 
mos menos de denunciar a la autoridad pro- 
tectora de V.S. El labrador arrendatario, sea 
cual fuera el juicio que de él haya formado  

la Empresa del Camino, no estan abundante 
en medios que puedas cambiar el ganado los 
carros y las llantas, á cada paso. Las vacas que 
nos servimos para todas las labores no pue- 
den arrastrar como los bueyes carros carga- 
dos que tengan llantas de tres pulgadas. Se  
necesitan bacas de notable magnitud y fuer- 
za ó bueyes; y en defecto algun otro sistema 
desconocido en el pais. Consultan en esta  
materia a los labradores practicos y digan si 
es facŕl que un miserable casero que no tiene 
sino bacas de corto valor, suficientes empero 
para sus trabajos y necesarios ademas para 
suministrar leche á su familia, puede sustituir- 
las con bueyes.  

No pretendemos que se nos autorice para 
el transporte de artículos de trafico con ca- 
rros de llanta de dos pulgadas. No. Lo que 
deseamos es que se nos permita conducir 
nuestras cosechas á la ciudad y traer desde  
alli los abonos para nuestras heredades con 
carros de esa clase. A nada mas aspiramos; 
y sabido es que son poquisimos los viajes 
que acostumbramos a hacer. Gustosos re- 

nunciaremos á andar, aun dentro de la media 
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legua, con llantas mas estrechas, 
y nos atrevemos a creer que el 
camino no se resentira por la 
conducción de los frutos de  
nuestros campos con llantas de  
dos pulgadas, en vez de ha- 
cerlo en la de tres, lo cual no 
nos sería posible, según emos  

indicado, sin gran transtorno 
y gastos.  

Nos acogemos Señor Al- 
calde a la protección de 
V.S. ya que el influjo de su  
atoridad se deja sentir en 
cuanto tiene relación con 
la utilidad, comodidad y 
ornato dela poblacion 
y sus habitantes es de  
esperar que no será me- 
nos celosa en aliviar la 
suerte poco embidiable 
de los labradores sus 
administrados en cuyo 
nombre se dirige esta  
esposicion en esta 
atencion. 

Suplicamos á V.S. sea poniendose de acuerdo  
con la empresa o del modo que le parezca 
mas propio, se sirva hacer que se nos de la 
autorizacion conveniente para la conduccion 
de nuestras cosechas y abonos en carros de 
llanta de dos pulgadas, como lo hemos hecho 
hasta hace poco sin el menor obstaculo. Lo 
esperamos todo dela bondad de V.S. 

San Sebastian doce de noviembre de mil 
ochocientos cincuenta 

Jose Antonio de Garmendia 
Juan Bautista de Solaberrieta 



berrikuntza handiak 
etorkizunean 
Egitasmo handi xamarrak datoz urrengo urteeta- 
rako. Batzuk gauzatzen hasiak dira eta beste batzuk 
berriki izan dira ezagutaraziak. 

Eusko Jaurlaritzaren ardurapeko Ur Agentzi- 
ak berriki eman du  argitara Añorgako Erreka 
Uholdeez Babesteko  eta Saneatzeko Egitas- 
moaren berri. Proiektuaren izenak berak dio- 
en bezala, bi helburu nagusi ditu egitasmoak; 
batetik, uholdeak saihesteko errekari behar 
adinako zabalera eta  altuera ematea bere 
ibilbidean eta, bestetik, ur zikinak aparteko 
bide batetik tutuetan bideratzea araztegira. 

Bi helburu horiekin batera hirugarren hel- 
buru bat  gauzatuko da:  bere ibilbide ia 
guztian lur azpitik doan erreka hainbat 
zatitan berriz azaleratzea.  Izan ere, Eusko 
Trenak dituen egitasmoekin koordina- 
tuta, bistan geratuko da  Gorga erreka 
Añorga Txikiko zati handi  batean eta 
baita Añorga Txikitik Infernurako zatian 
ere. 

Egitasmoak gure auzoa muturretik 
muturrera hartuko  du, Irubide ingu- 
ruan hasi  eta Atotxarrekaraino. Ur 
Agentzia da  ekimenaren erantzu- 
kizun nagusia duena eta berarekin 
batera Udalak eta Añarbeko Man- 

komunitateak hartuko dute parte.  Obrak hiru 
urte irautea espero  da. 
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betxamendua izango du. 64.657 m2 gune  
librekoak izango dira eta 6.131 m2 parke ire-  
ki izateko geratuko dira. Industrialdeak jabe  
bakarra izango du eta hark  kudeatuko ditu  
industrialdean jarriko dituzten enpresak.  

Industrialdeak hartuko duen lur sailaren ba- 
rruan Belartza Erdikoa baserria dago. Udal  

agintariek adierazi dutenez, errespetatu  

egingo dute baserria eta bere horretan utzi- 
ko. Dena dela, alboko lurrak eraldatu egingo  

dira guztiz  eta badirudi baserriari oraingoaz  

bestelako erabilera bilatuko diotela, alegia,  

jatetxe edo kafetegi bilakatuko dutela.  

Mendipean eginik Sagarpe baserriaren azpitik  

Amossarraingo harrobirako bidea, Karmen-  
go Amako lehen etxeen parean azalduko da  
lur gainera, gaur egun pasatzen den  lekutik  
hainbat metro errepide alderago. Karmengo  

Ama auzoak urrutiago, errepide alderago,  

izango du trenbidea eta tartean berdegune  

bat izango du.  

Proiektu honek ekarriko dituen berrikuntza  

aipagarrienetako Zinkuentenario pareko  

trenbide gaineko pausoa kentzea izango da.  
Bestetik, pentsatzekoa da libre geratuko  den  
trenbide zaharrari emango diotela -ez Eus-  

ko Trenbideak, ez baita berea eskuduntza-  

Añorga Txiki eta Añorga arteko oinezkoen- 
tzako eta txirrindularientzako bide izateko  
erabilera.  

Trenak izango Buen ibilbidea  

Añorga Txikiko geltokia erabat berrituko dute,  

besteak beste, oinezkoak trenbidea gurutzatzen  

duten guneak kenduz eta oinezkoentzako gel-  
tokirako bidea berrituz Geltokitik eliza alderako  
norantzan gaur egun trenbideak egiten dituen bi  

bihurguneak kendu egingo dira eta ezker aldera  
mendiari lurra janda kurba handi batez ostean  

jarriko  da N1  errepidea gurutzatzen gaurko zu- 
bia baino metro batzuk eliza alderago.  

bilkuran Belartza 2 industrialdea eraikitzeko  
plana onartu du. Geroztik, hiruzpalau hilabe-  

tetan planari alegazioak aurkeztea izango da.  
209.433 metro karratuko zabalera hartuko  

du eta began 83.800 m2 -ko eraikin apro- 

Errekalde eta  Añorga Txiki arteko bide baka-  
rreko trenbidea bikoiztu beharrak aldaketa  

handiak ekarriko dituen proiektu  bat ekarri  
du Eusko Trenbideen eskutik. Duela gutxi  
jendaurrean jarritako egitasmoaren arabera,  

trenbide berriak lurpean egingo du bi gelto-  
ki horien arteko bidearen zati handi bat, ia  
erdia, eta trenbidea begi bistatik kenduko  

du Amassorrain harrobi zaharra eta Añorga  
Txikiko N1  errepidean gaineko zubia artean.  

' berrikuntza eta proiektuak  
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" berrikuntza eta proiektuak 

Bigarren saihesbidea 
Hasiak dira Donostiako bigarren saihesbidea izango denaren lanak. Aritzeta paretik hasita, 
nabarmen dira lur mugimenduak Irubide inguruetan eta Teresategiren magalean. 

Lore-

Tokik har lezakeen dimentsioa 
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Lore Tokin dagoen milita- 
rren zalditegia Cantabriara 
eramango dute urte honen 
amaierarako eta, horri lotu- 
ta, Loiolan dagoen zalditegi- 
ak leku arazoak dituela -eta, 
hainbat egitasmo sortu da 
hutsik geratuko den gure 
auzoko berdegune ederre- 
rako. Udalak lehiaketara 
atera du Lore Tokin hipika 
ireki bat kokatzeko proiek- 
tua. 

 

LoaE TOKI_ 

 

Proiektuaren 	zirriborro- 
aren arabera, 16,6  hek- 
tarea izango ditu hipika- 
rako gune berri horrek 
eta bertan kirol  gune 
irekiak izango dira  eta  ia 

sei hektareako baso gune 
bat. Zaldientzako 100 leku, hiru zaldi pista  ireki eta  beste  bi 

estali izango lituzke, denak eraikin berrien bidez antolatuta, eraikin zaharrei bestelako erabi- 
lerak bilatuko zaizkielarik. 



" danborrada 

*aguadoras 
Un año más se sienten los preparativos de las fies- 
tas, y se nota por el ir y venir de las personas. 
Ahí están por ejemplo Martín Manterola y Oscar 
Azcarate con un cierto nerviosismo, es normal, ya 
comienzan los ensayos de la tamborrada. 

Prestos en el cine, a la hora indicada, preparando 
el material, esperando a los tamborreros. 

- No prepares tantos tambores —dice Martín- 
que vendrán los de siempre, hoy harán falta 
más barriles. 

Alguna carajada irónica se oye por detrás, pero es 
cierto, ¡qué sorpresal. Las filas de los barriles es- 
tán con más gente de lo habitual. También es cier- 
to que con más barullo, mucho murmullo, cuesta 
más poner orden, ¿qué sucede hoy?. ¡MUJERES! 
Hay mujeres en la tamborrada, y no precisamente 
las habituales cantineras, no, estas vienen con su 
cinturón de cuero a tocar los barriles al son de las 
músicas de Sarr¡egi 

Ya son dos los años que llevan saliendo, y a decir 
verdad no lo hacen nada mal, a pesar de que al- 
gún "listillo" pensara que no serían capaces de 
redoblar en condiciones. Únicamente se les traba 
alguna pieza que otra, como por ejemplo "vie- 
jas", no se sabe si es que alguna se siente aludida 
o es por la propia dificultad musical. 
El caso es que dan otro tono a la tamborrada, 
bien ataviadas con un acertado uniforme, falda 
azul, blusa y delantales blancos, pañuelo verde 
por encima de los hombros, alpargatas negras y 
pañuelo blanco cubriendo la cabeza. 

Unas ganas fuera de lo común a la hora de tocar 
con los palillos, pero más ganas aún a la hora de 
la juerga, les otorga un mérito que bien agradeci- 
dos deben de estar los amigos Martín y Oscar. 

Quizás un poco cansado sea el recorrido, pero el 
buen ambiente que se respira, los buenos tragos 
y una cena compartida son motivos más que sufi- 
cientes para participar en la tamborrada añorga- 
tarra. ¡ANIMAOS A TOCAR! 

Bien es cierto que en varias ocasiones hubo inten- 
tos de incorporar a las mujeres en la tamborrada 
añorgatarra, pero una vez por un motivo y otras 
por otro, esto no se había llevado a efecto. 

Primer grupo de aguadoras de Añorga 

No sabemos a 
ciencia cierta si mo- 
tivados por la nece- 
sidad o promovido 
por las ganas de 
algunas personas, 
esta vez si que po- 
demos ver a las mu- 
jeres formando parte 
de la compañía. 
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of mailako 
bertsolariak 

ben  Íu gazte . 
mend' 

Añorgako bi bertsolari ezagun, Beñat eta Unai Gaztelumen- 
di, "Gaztelumenditarrak" izenaren azpian ezkutatu ohi di- 
tugu, askotan badirudi biak pertsona bera direla. Guk hori 
ezeztatu nahi izan dugu eta Beñat eta Unai elkarrizketatu 
ditugu, guztiz ezberdinak diren bi anaia. 

"Illunbeko finalean, kartzelako ariketan 
dastatzeko eman ziguten patata tortila 
jan izan banu botaka egingo nukeen". 

Zure kasuan, Beñat, esan daiteke aurtengo 
urtea bertsolaritza aldetik behintzat aurre- 
rapausu garrantzitsua eman duzula. Gipuz- 
koako Bertsolari Txapelketa Nagusian biga- 
rren postuan sailkatu zara. 

Egia esan ez dut uste aurten aurrerapausu ga- 
rrantzitsurik eman dudanik. Alde batetik egia da 
emaitzen aldetik aurten zortea izan dudala eta 
sari oso garrantzitsuak lortu ditudala; gainera sari 
horiei esker plaza gehiagotan kantatzeko aukera 
izan dut eta plaza horiei esker nire trebezia gara- 
tu, baina bertsotan duela hamar urte hasi nintzen 
eta uste dut aurtengora iristeko beharrezkoa izan 
dela urtez urteko garapena. 

VIM  



I  goi mailako bertsolariak  

Aurten zortea eduki duzula diozu. Ez ote da  
eguneroko lanaren ondorioa?  

Nik uste dut eguneroko lana bertsolari gehienok  
egiten dugula. Azken finean, uste dut txapelketan  

ni bigarren geratzeko faktore asko elkartu direla  

aurten. Nire lehen txapelketa izan da eta behin  
lehen kanporaketa gaindituta, sorpresa moduan  
igarotzen nintzen hurrengora. Beraz, jendeak ez  

zuen nigandik gehiegi espero eta horrek lasai  
kantatzeko eta ni benetan nolakoa naizen era-  
kusteko aukera eman dit. Finalari dagokionez,  
pentsatzen dut nire mailaren gainetik ibili nin-  

tzela. Izan ere, jendeak sekulako babesa eman  
zidan eta gainera niretzako sekulako harrotasu- 
na zen Illunben kantatzea. Beraz, aipatutakoa,  

mailari dagokionez gorakada aurten eman  

dudala esan liteke, baina argi dago aurreko  

urteetako lanaren emaitza izan dela.  

Azken aldian kantakera ezberdina an-  

tzeman dizugu. Aldatu egin al duzu?  

aide egin genuen bertsolarioi patata tortiia eder  

bat ekarri ziguten dastatzeko. la bertsoiari guztiek  
jan zuten bertatik baina ni ohartu nintzen zati bat  
jaten banuen botaka hasiko nintzeia. Hor konturatu  

nintzen urduritasunak zenbat eragin zidan. Amai-  

eran, Mendiluzerekin batera kantatu behar nuela  

jakin nuenean lasai hartu nuen eta gozatzera irten  
nintzen.  

Be►iat Ilumteko finalean 
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Plazan eroso sentitzen zaren neurrian zure  

tokia eta kantakera aurkitzen dituzu. Plazan  

beti bolumen beretsuan kantatu izan dut  
nik, baina aurten ohartu naiz bolumena-  

rekin jolasteak esaten duzunari adierazkortasuna  

ematen diola. Hala, esaten dudanaren arabera  

bolumen altuagoa edo baxuagoa erabiltzen dut  

eta uste dut horrek ere lagundu zidala Gipuzkoako  
Txapelketan.  

Finalaren eguna ere ez ahazteko modukoa  

izan zen Añorgatarrentzat. Zuk nota bizitu  
zenuen?  

Goizean 11k aldera jaiki nintzen, ongi lo eginda.  
Txapelketan tentsio handia jasan behar izaten da  
eta ongi lo egiteari garrantzia ematen diot. Lasai  

iritsi nintzen Illunbera. Lehen urduritasunak taula-  

ratzeko unean azaldu zitzaizkidan, izan ere  milaka  
pertsona begira daudela kantatzea ez da gauza  
erraza. Agurra dardarka kantatu nuen baina hortik  

aurrera pixkanaka saioan sartuz eta lasaituz joan  
nintzen. Egia esan, gustura kantatu nuen eta  jen- 
dearen txaloek hazi egin ninduten. Hala igaro nuen  
saioa, gustura eta gozatuz. Anekdota txiki bat  
kontatzearren, kartzelako ariketa iristean oholtzatik  

Banekien ez nuela 
irabaziko. Mendiluzeren saioa sekuiakoa iruditu 
zitzaidan eta amaierako saiorako behin bere izena 
entzutean irabazletzat jo nuen, dudarik gabe. Hala 
ere ahal nuen dena ematera joan nintzen. Saioa 
amaitzean, koadrilakoekin Añorgako soziedadera 
etorri ginen afari batekin ospatzera eta ondoren 
gaua DOKAn amaitu genuen. Egia esan egun ede- 
rra izan zen. 

Txapelketak aide batera utzita, aurten plazaz 
plaza ere ibili zara "Hamaika Bertute" dela 
medio. Hala ere, bigarren postua lortzeak 
plazetan kantatzeko aukera handiagoa eman 
dizu. Orain lehen baino askoz ere gehiago 
kantatzen al duzu? 

Beno, hasteko Hamaika Bertute zer den azaltzea 
komeniko litzateke. Talde hau hainbat bertsolari 

^^ 



gaztek sortu zuten duela pare bat urte, eta honela 
funtzionatzen du: telefono mugikor bat dugu eta 
mugikor hau hilero bertsolari ezberdin baten poltsi- 
koan egoten da. Saioren batean kantatzeko deitzen 
dutenean, bertsolari honek "Hamaika Bertute" 
osatzen dugun guztioi mezu bat bidaltzen digu. 
Ondoren, bakoitzaren esku dago joatea edo ez joa- 
tea. Egia esan, proiektu honek ez dit urteko plazen 
kopurua asko aldatzen baina bertsolari gazteok hor 
gaudela aldarrikatzeko modu bat da. Gainera, saio- 
ak gehiago izaten dira mahai ingurukoak Izan ere, 
eliteko bertsolariak ( hitz erlatiboa da, bakoitzak 
du bere elitea) saio asko dituzte baina saio hauek 
askotan udaletxeek antolaturikoak eta antzekoak 
izaten dira. "Hamaika Bertute "n giro herrikoiagoa 
bilatu dugu. 

Non sufritzen da gehigo, oholtza gainean ala 
eserlekuan anaiari begira? 

nuen. Beldur izaten dut edozein unetan ixilik ge- 
ratuko ote den, edo nahastuta... nahiz eta itxuraz 
konfidantza handia ematen duen nik ezin izaten 
dut bere saioetan lasai egon. 

Saioa amaitzean, etxera bidean kotxez zoaz- 
tela, saioko akatsak zuzentzen al dizkiozue 
elkarri? 

Bai, aide horretatik eztabaida ugari izaten ditugu. 
Unaik eta nik bertsotan baloratzen duguna ia aurka- 
koa da, oso gauza ezberdinei ematen diegu garran- 
tzia. Nik errimen kalitateari eta neurriari garrantzia 
handia ematen diet eta Unaiek ez hainbeste. Berak 
nahiago du momentuko ateraldi hori, eta ez dio nik 
hainbeste garrantzia ematen aide teknikoari. Gerta- 
tu izan zait, saio amaieran oholtzatik jaistean, Unaik 
nik gustura abestutako bertso bat goitik behera 
kritikatzea. Beraz, eztabaida asko edukitzen ditugu 
eta gerora ere edukiko ditugu. 

Egia esan, aurten Gipuzkoako Txapelketan anaia- 
ren saioa ikusteko aukera izan nuen eta asko sufritu 

" 2008 amaierarako Añorgan helduen bertso talde  
bat sortzea da aurtengo erronka nagusia"  

Badakigu anaiak saio asko eduki dituela aur-  
ten baina Unai, zu ere saio aldetik ez zara  
askoz okerrago  ibili. 

Beno, Beñat baino saio  gutxiago eduki  ditut  
baina nik ere iaztik hona  nabaritu dut gorakada.  
Bion arteko desberdintasuna izan  daiteke Beña- 
tek oholtzan gehiago  abestu  duela  eta  nik mahai  
inguruan, baina saio faitarik behintzat  ez dut.  

Eta zergatik uste duzu aurten iaz baino pla- 
za  gehiagotan kantatu duzula?  

Ba, agian izan daiteke Beñatek  izena hartu due-  
lako eta horrek eragina eduki  duelako niregan.  
Lehen, txapelketa gutxitatik deitzen  zidaten  lu-  
rraldetasuna errespetatzeagatik. Izan ere,  Beñat  
joaten zen txapelketa gehienetara eta  etxe be-  
reko bi joatea  ongi  ikusia ez dagoenez, nik ezin  

izaten  nuen  parte hartu.  
Beñatek palmares ho- 
bea duenez beti berari  
deitzen  zioten.  Aurten,  
ordea, Beñat bertsola-  
ritzaren elite horretan  
sartu da  eta  saio  garrantzitsuetan  
parte hartzen duenez, gazteontzat  antolaturiko  
txapelketetatik  niri  deitzen  hasi  zaizkit.  Gainera,  
nahiz eta txapelik  lortu ez, bitan  bigarren geratu  
naiz puntu erdira eta gainerako guztietan fina-  
lera  iritsi naiz.  Horrek, gainera, izena  eman  dit  
eta  eragina  eduki du nigan. Esaterako, Hitzetik  
Hortzera  bezalako programetan gehiago azaldu  
izan naiz.  
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Plazarako Beñat baino hobea zareia diote. 

Ba ez dakit zergatik izango den, agian  irekiagoa 
naizelako eta jendearekin  hitz egitea gustuko 
dudalako...ez dakit. Baina egia  da nik plazan 
gehiago ematen dudala txapelketetan  baino. 
Beñat txapelketetan hazten da. Ni  jendearekin 
hazten naiz  eta epaimahaia begira dagoela 
ez dut nire maila ematen. Jendea  bertsoaren 
zain egotea gustatzen zait, ateraldien  zain, ez 
potorik egiten dudan zain edo  bertsoen akats 
guztiak apuntatzen Bertso bazkari  batean, gaz- 
tetxe batean...halako lekuetan  ematen dut nire 
maila. 

Zure kasuan, nola eragin dizu "Hamaika 
Bertute "k? 

Uste dut  ate asko ireki dizkidala.  Lehen saio 
guztiak emen inguruan eta  anaiarekin egiten 
nituen. "Hamaika Bertute"rekin  Gipuzkoa 
osoan kantatu ahal izan dut eta  bertso lagun 
desberdinekin. Hori oso aberasgarria izan da. 
Hala  ere, aurtengo esperientzia politena DO- 
KAn jokatu zen Igeldo- Antiguo- Añorga bertso 
desafioa  izan zen. Oso giro polita  sortu zen, 
izan ere, Igeldotik Imano]  Habana eta  Antiguo- 
tik Iker Alustiza etorri ziren. Azken  hau txapel- 
ketarako gu preparatzen gintuen  irakaslea zen 
eta berarekin kantatzea ohore bat  izan zen ni- 
retzat. Imanol Habanarekin ere aspaldi  ez nuen 
kantatu eta pozik ibili nintzen. Egia  esan, saio 
honekin  oso gustura geratu nintzen. Beste  saio 
berezi bat ere eduki nuen, anaiarekin batera. 
Herri Irratian Mikel Markezen saioan  aritu ginen 
kantuan. Polita izan zen baina baita  arraroa ere, 
izan ere, doinu askok bertso amaiera  errepika- 
tzen dute baina ez du zentzurik errepikatzeak 
jendeak zurekin errepikatzen ez badu. Irratian 
isiltasuna besterik ez dago eta bertso amaiera 
hotza bezala geratzen zen. Gainera, txalorik ere 
ez ziguten jarri. 

Bertsoak  eta marrazkiak  urtartuz ere ibili 
omen zara. 

Bai, niri txikitatik  gustatu izan zait marrazki- 
gintza eta iruditzen  zait bertso mundurako ere 

aberasgarri izan daitekeela biak uztartzea. 
Bertso eskolen egunean  izan zen  saioa.  Uxue 
Alberdi eta ion Maia izan ziren bertsolariak 
eta aurkezlea Kike Amonarriz.  Bertsolariek 
nolako bertsoa kantatu,  nik  halako  marrazkia 
egiten nuen unean  bertan. Oso polita iza zen 
umeentzat.  Gainera, nik dakidala behintzat 
halako zerbaitetan niretzat erreferente cifren 
bi marrazkigile soilik aritu dira: Asisko Urme- 
neta eta Patxi  Gallego. Hortan ni hirugarrena 
izatea ohore handia  da niretzat. 

Nahiz eta plazako bertsolaria izan, aurten 
txapelketan hartu duzu parte lehendabi- 
zikoz. Nolako esperientzia izan da? 

Beno,  balorazio  gazi-geza egiten dut. Uda 
osoa entrenatzen  igaro ostean, txapelketa- 
rako 3 aste falta zirela  gaixotu egin nintzen. 
Ospitalean egon nintzen,  10 bat  kilo galdu ni- 
tuen eta indar asko  ere bai. Saio osoa gogorra 
egin zitzaidan.  Ongi hasi banintzen ere, be- 
herantz joan nitzen  saioak aurrera egin ahala. 
Amaieran, ikustera joan ziren lagunek esan 
zidaten bazirudiela lurrera eroriko nintzela 
edozein  unetan.  Ezin izan nuen kanporaketa 
gainditu, nahiz  eta puntuazio txukuna lortu. 

Hala ere txapelketa oso gertutik jarraitu 
duzu, anaia sorpresak bata bestearen 
atzetik ematen ari baitzen. Finalaren 
eguna nola bizi zenuen konta ezazu. 

Ez  nuen batere  ongi pasa. Nik txapelketetan 
oholtzan kantari  norbait ezaguna badut, izan 
lagunak izan ikasleak,  oso gaizki igarotzen 
dut.  Beraz, anaia  9 mila lagunen aurrean iku- 
sita, zeresanik  ez.  Ez nuen trabatzerik nahi eta 
sekulako sufrimentua pasa nuen. Amaieran, 
Mendiluze eta Beñatek aurrera egingo zutela 
aditu nuenean, "beste ordu erdiko suf rimen- 

 tua" pentsatu nuen. Poza hartu nuen, poz 
handia,  baina  aldi berean gaizki pasa nuen. 
Hala ere,  merezi  zuen sufritzeak saio ondo- 
rengo  afaria  eta festa ez ahazteko modukoak 
izan baitziren. 

' goi mailako bertsolariak 



' goi mailako bertsolariak 

Bertso eskoletan ere bazabiltza irakasle. 

Bai, Bilboko Txurdinaga ikastolan nabil, hemen 
Amassorrain ikastolan eta Hernanin bertako ber- 
tso eskolan. Hirurak dira desberdinak, bai mailari 
eta afizioari dagokionez. Bilbon euskara maila 
ez dago oso altu, hara ez naiz joaten bertsotan 
irakastera, bertsolaritza zer den irakastera joaten 
naiz. Añorgara, aurten ilusioarekin joaten naiz, 
maila igo egin da eta gogoz hartzen dute. Her- 
nanin, berriz, iruditzen zait irakaslerik gabe ere 
abestu egingo luketeela. Sekulako afizioa dute. 

Ongi dago hernaniarrak goratzea baina hau 
Añorgako aldizkaria da eta eskertuko geni- 
zuke hemengoari buruz gehiego hitz egingo 
bazenu. Nola dago bertsolaritza Añorgan? 

Añorgan belaunaldi on bat izan zen duela urte 
batzuk, baina horiek utzi egin dute eta hauen 
ostean ez da txapelketan parte hartu  duen  tal- 
derik atera. Hala ere, aurten sartu direnak gogoz 
ari dira eta badut ilusioa  talde  honekin. Horrela 
jarraituz gero ongi ariko dira laster. 

Helduen bertso eskola sortzeko ahaleginak 
egin dira azken aldian. 

Saiatu ginen bertso eskola bat osatzen baina Ipa- 
rraldeko bat, ibaetar bat eta bi añorgatar azaldu 
ginen. Ilusioa badut, eta aurtengo helburua hori 
jarriko nuke: 2008 amaierarako  Añorgan  heldu- 
entzako bertso talde bat  sortzea, mahai  inguruan 
umore onean egoteko soilik bada ere. Hori bete- 
tzea da aurtengo erronka. 



^  añorgatarrei galdezka  

*añorgatarrei galdezka  
Garte garaian, gehiago edo gutxiago, baina, denok jotzen dugu Donostiara.  

Donostiara joateko aukera egitean, ba al dago diferentziarik nesken eta  mu- 
tilen aukeraketan? Aukera berdina egiten al dute Añorgako neska-mutilek?  

^I ̂1 A\UU\ I FERNÁNDEZ  
Ez, ez dago alderik. Añorgako kultur eskaintza urna  
dela dela bide, gehiengo nagusi batek Donostiara jo- 
tzen du lagunekin, mutil edo neska izan eta Añorgan  
gelditzen garenok Gazte Lokalak eskaintzen digun  

babesean geratzen gara. Kasualitate hutsa baino ez  

da gaur egun Añorgan gabiltzan gehienok mutilak  

catea, izan ere, duela urte batzuk neskek betetzen  

zuten paper hori . 

LURENA IBELIU  
Bai, aldea agerikoa da. Neskak Añorgan eskaintzen 
ez zaigun horren bila jotzen dugu hirigunera. Guk 
beharrezko ditugu dendak eta horrelako eskaintzak, 
mutilek, aldiz, ez duzue horrelakoekin ezer jakin nahi 
izaten. Hon ikusten dut nik batzuk auzoan geratzeko 
eta besteak hirigunera joateko arrazoi nagusi beza- 
la. 

AIT0I1 ZAI'II;AI\  
Ez, neska edo mutil izateak ez du garrantzirik hernian  
geratu edo kanpora jotzerako orduan. Nire ustez,  

bateko eta besteko eskaintza kultural urritasunak  

eta besteko oparotasunak eta Donostiak eskaintzen  

dituen orotariko aukerak dira añorgatar gazteak Do-  

nostiara jaisteko aukera egitera bultzatzen dituena . 

Nik eta nire kuadrilak Añorgan bilatu dugu babesa  
baina honek ez du esan nahi mutilak hemen gera-  
tzen garenik, gu salbuespen bat baino ez baikara  
eta hemen geratzeko aukera Añorga benetan maite  

dugulako egin dugu . 

Bai, herrian geratzerako orduan neska edo mutila iza-  
teak badu garrantzirik. Neskek denden bila kanpora  

jotzen duten bitartean gu Añorgan edo Ikastolan  

gelditzen gara futbolean, saskibaloian edota pilotan  
aritzeko. Guk, mutilok, eta neskek, ez ditugu gau-  

za berdina balioztatzen, gauza desberdinei ematen  

diegu garrantzia. Zuek, Donostiako eskaintza duzue  

"amets" eta guk berriz nahiago dugu gure lagune- 
kin kirol pixka bat egitea. Hon bai, parrandara denok  

joaten gara, bai mutil eta bai neska, Donostiara, he-  

men ez dago girorik eta . 

AGURTZA\E MA\TERULA  
Nire iritziz, neska edo mutila izateak ez du garran-  
tzirik erabaki hau hartzerako unean, azken finean,  

salbuespen batzuk izan ezik denok joaten baikara  
Donostiara. Gutxi dira Añorgan gelditzen diren gaz- 
teak eta normala da, dagoen eskaintza urna kontuan  
izanda. Hala ere, aipatzekoa da Añorgan gelditzen  
den gaztediaren gehiengoa mutila dela, izan ere,  
hauek egin ohi dutena egiteko, kirola praktikatzeko  

arazorik ez dago bertan, are gehiago, leku egokia da  
zeharo. Mutil zein neska denok joaten gara hirira.  

SANDRA ROMA   
Donostiara gerturatzen garen gehiengoa neskak ba- 
gara  ere, mutil asko inguratzen da bertara eta gutxi  
dira herrian geratzen diren gazteak. Añorgan ekintza  

gutxi izaten da, honenbestez ez dago dibertsiorako  
aukera handirik. Añorgak badu tokirik eta bertan Do-  
nostian bezala, era desberdinetako ekimenak aurrera  

eramango balira, Añorgatarrak hernian geratzeaz  
gain, Donostiarrak eta inguruko herrietako gazteak  

inguratzea ere lortuko litzateko. Ez dago diferentzia  

handirik, neska-mutil geihenok jotzen dugu Donosti-  

ara, herriko aukera urritasunaren ondorio bezala.  
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HAIZE SATES 
Duela hiru-lau urte zinen 
festibaletik igaro, 
baina  barraren beste aldea 
nonbait zenuen nahiago 
lanean hasi zinen unetik 
hori oso argi dago 
soziedadera joaten dira 
lehen baino mutil gehiago. 

XABI AIZPURU 
Hiztunik baldin  bada  munduan 

hiztuna hau  da mutila 
infernura joan ta bi ordutan 

egina luke kuadrila; 
futbolista bat baldin badabil 

manager on  baten bila 
soziedadeko barra ertzeko 
azken mahaira Joan dadila. 

AMAIA IRURTIA 
Añorgatarra izanagatik 
hasia da Bilbotartzen; 

0 
 mendia, dantza, parapentea... 

kirola zaio gustatzen 
biologoak, sendagileak 
dabiltza teorizatzen 
azaldu nahian  ea neska hau 
zergatik ez den nekatzen. 

essemmeamila 



Irribarre handi bat igandeko 
soineko moñoñoaz jantzita. 
Hod  da neska eder honek bere 
ezpain zabalekin oinarritu, begi 
erdi itxiekin lagundu eta diadema 
batekin borobiltzen duen irudia, 
irribarre totalarena. Halakoxea 
izango zen gainera ume hori 
bizitza guztian: irribarre gozo eta 
handi bat. 

Hau da neska dotorea! Dudarik 
ez da bere tokia zein den ondo 
jabetzen dela eta, ihesian ibili 
gabe, aurrez begirátzen ongi 
dakien neska dela hau. Ilajea du 
ikusgarria; berak nahiago izango 
balu ere libre eraman, belarri 
gainetan lotuta eduki beharrean. 
Geldi egoteko esan zioten eta 
hod  gustuko ez zuenez ilundu 
egin zitzaion pixka bat kopeta. 

zein dira hauek? 

Belarretan jarri dute eserita ar- 
gazkia ateratzeko eta kameratik 
txoritxoa aterako dela esan diote. 
Ez du erabat sinisten txoriaren 
kontu hori, baina optimista da 
eta badaki bizitzak sorpresa asko 
ematen dituela, eta agian txoria 
ez baina beste sorpresa atsegin- 
garri baten esperantzaz piztu 
zaizkio aurpegia eta begirada. 
Halako aurpegia geratu zaio, 
gainera, bizitza guztirako. 

zeintzuk 
dira hauek? 
Hara, hara, txikitatik 
dakarten begirada. 

Txintxoa. Honek derrigor txintxoa 
izan behar zuen bai txikitan eta 
baita gero ere. Agian ez zituen 
begiak agindu zitzaion bezala 
kamerara zuzenduko, baina 
izango zuen arrazoi sendorik 
agindutakoari kasu egin ez 
eta beste interesgune batera 
bideratzeko begiratua, garbi 
baita ez dela malezia arrastorik 
aurpegi horretan. 

To, to, to. Hau da, hau potolo! 
Hau ere zintzilikarioduna. Biberoi 
bete irentsi berria du eta aho 
bazterrak garbitu dizkiotelarik 
tripa bapo, umorez gainezka eta 
itxura ederrean jarri dute sofan 
eserita argazkia ateratzeko. 
Agian beste biberoi bete eskaini- 
ko dioten esperantzaz poz-pozik 
dago. 

   

Kontu arrarotan sumatu zituen 
gurasoak honako mutiko honek. 
Lehenbizi dotore-dotore jantzi 
zuten jertse izebak erregalatu 
berriarekin eta haren gainean 
zintzilikario luze bat jarri zioten 
ondoren. Gero, tramankulu 
karratu batekin apuntatu zioten 
eta, noski, erreakzioz, atzera 
egin zuen mesfidati, negarrez 
hasi edo ez zalantzan zegoen 
bitartean. 

 

Hara neska lotsatia! Besoak non 
jam ez zekiela, inoren bistatik 
umindu eta atzean ezkutatu ditu. 
Lotsaren lotsez ezpainak hortz 
artean sartu ditu eta burua albora 
okertu. Lotsak, ordea, ez dio atzera 
eragin, ez dio begiratua makurra- 
razi Neskatoak badu bizitzaren 
esperientzian aurrera egiteko 
jarrera, esperantza eta ilusioa Lotsa 
galdu gabe baina aurrera egingo 
duen neska da hau 

a 



Denboraren poderioz argazki 
kameraren lagun egin zen gero 
Imano) eta argazkigintza egin 
zuen lanbide. Kamerari atzeko 
leihotxo txikitik begiratzen 
ohituago egon aren, badaki ob- 
jektiboaren aurrean jartzen ere, 
izan ere ofizioak ongi erakutsia 
dio ez dela Ian erraza argazkiak 
ateratzea eta argazkilariak merezi 
duela kooperazio pixka bat. 

Eta, guk dakigula behintzat, txin- 
txo izaten jarraitzen du Deñek. 
Txikitako otzantasunari bizitzak 
erakutsitako jakinduria eta 
patxada gehitu dizkio eta orain, 
bai, orain zuzen begiratzen dio 
kamerari. Kamerari eta berarekin 
hizketaldi goxoa egin nahi duen 
orori. 

Argazkilariak Ian handiagoa du 
gaur egun Monika erretrata- 
tren, izan ere, orain inork ez 
dio geldi egoteko agintzen eta 
libre mugitren du lehen bezain 
ederra duen ilajea. Hori bai: 
lehen bezala, ez du begiratua 
ezkutatzen eta, ileak dantzan 
darabiltzan arren, begiak ondo 
josita edukiko ditu aurrean duen 
kamera edo lagunari. 

Eta gozotasun hori itsatsi zion 
bere izaerari gure Belenek. 
Irribarrearen gozoari ahotsaren 
gozoa erantsi zion eta hori 
guztiari besteekiko arreta gozoa. 
Esan beharrik ez dago gozotasun 
hori ez dela naturaltasunaren 
etsai, naturaltasunez baita gozo 
eta gozotasunez natural gure 
Belen. 

" horiek dira hauek 

Hala jarraitzen du begiratzen, 
bizitza etengabeko sorpresa  bait 
bezala, gure Alfredok, gure 
Fredik. Auzoan bertan nonbait 
etxerik ez eta bertatik pan behar 
izan du, baina ez da, ez, alajaina 
urrutira pan. Añorgatik salto 
batera bizi da eta salto batean da 
berriz auzoan koadrilakoekin el- 
kartzeko edo, maizago, ikastolako 
kontuetan, mendi irteeretan -eta, 
parte hartzeko. 

horiek dira 
hauek 

     

Orain lotsak -izatekotan- barruan 
ezkutatzen ditu Rosak. Ez du ez 
bunua okertzen ez ezpainak bar- 
neratzen. Aurrera begira jarraitzen 
du lehen bezala eta berdin-berdin 
erakusten du b¢itzan aurrera 
egiteko ilusioa eta poza. 

Orain badaki Joxe Ramonek, 
gure Xatik, tramankulu karratu 
horrek ez dakarrela kalterik eta 
lasai begiratzen dio. Lasai, baina 
serio, bururatu ere ez baitzaio 
egin badagoela tramankuiu 
horri irribarre egiterik. Eskerrak 
behintzat lagun artean, kamera- 
ren aurrean ez bezala, irribarretsu 
eta zirikatzaile izaten badakien. 



INAXIO ESNAOLARI OMENALDIA  

I  albiste izan da  

SQUASHEAN EUSKAL HERRIKO  
AZPITXAPELDUN  

BERTSOLARI GAZTEAK  
ERE INDARTSU  

Mundaiz Kirol Taldearen izenean, Jose Luis  

Unanue añorgatarrak bigarren postua erdietsi  

zuen squashean Euskal Herriko Txapelketan.  

Bruno Vega izan zen joan den otsailaren 23an  

jokatu zen finalean añorgatarraren borrero  

eta 9-5, 9-3 eta 9-3ko markagailuarekin ga- 
raitu zuen. Jose Luis Unanue bolea eta dejada  
ugariko joko ikusgarriarekin defendatu zen,  

baina, ezin izan zuen garaipenaren zaporea  

dastatu txapeldunaren aurrean.  

Urrian,  Euskal Herriko hainbat txirrindulari  

ohi,  garai  zaharrak gogora ekartzeko elkar-  

tu ziren. Lehenik eta behin, Hondarribiko  
Guadalupeko santutegian meza izan zuten  
eta ondoren  Beko  Errota jatetxean bazkaria.  
Egun hau  aprobetxatuz, Inaxio  Esnaolak,  
1950ean, Donostian,  Espaniako txapeldun  
titulua  irabazi zuenak, merezitako omenaldia  

jaso zuen  eta plaka bat eman zitzaion.  

Amassorrain ikastolan ikasitako hiru gaztek  

Joan den apirilean Gipuzkoako Eskolarteko  
Txapelketako finalean kantatu zuten. Amas-  
sorrain ikastolako ikasle ohiak, Asier Azpiroz,  

Ane Labaka eta Maddi Labaka Iruran izan  
genituen entzungai, lehen biak nagusienen  

mailan eta azkena gaztetxoenean. Ane Laba- 
kak  izan zuen nagusienetan txapela janzteko  

ohorea eta Asier Azpiroz "Azpi" izan zen  
azpitxapelduna, honenbestez, era batera edo  
bestera añorgatar ditugun bi bertsolari hau- 
ek  ekainaren 21ean lehiatu Euskal Herriko  

finalerako  sailkatu ziren. Maddi Labakak ere  
txapela  erdietsi zuen gaztetxoenen mailan.  

Eskolarteko idatzietan, Labakatarrek txapel  

bana eraman zuten etxera eta Asierrek aipa-  
mena Jaso zuen.  

Datu  hauek ikusita, Gaztelumenditarrak hasi  

daitezke  lanean,  gazteak  indartsu datoz eta!  

ZORTEAK EGIPTORA ERAMAN ZUEN  

Mari Carmen Ballesterosek Egiptorako bi- 
daia bat irabazi zuen zozketa batean. Mari  
Carmenek, Gure Kabiako lehendakariak,  
izan zuen,10.000 bototik gora bidali ostean,  

Diario Vasco egunkariak promozionatutako  
"Siete Maravillas de Guipúzcoa" lehiaketako  
sariaz gozatzeko aukera, hau da, Egiptora  
bidaiatzeko aukera.  

^  NJ 



EGUZKI PLAKAK BELARTZAN 

LIBURU BAT ARGITARATU ZUTEN 

Asier Agirresarobek, 35 urteko añorgatar 
mendizale  eta ingeniari industrialak, "101 
Baster Donostiako" izenez ezagutzen dugun 
liburua argitaratu zuen Josu Tellabiderekin 
batera. 

URREZKO BI DOMINA ETA ZILARREZ- 
KO BAT EKAITZ SAYESENTZAT 

Asturiasen lehiatutako Espaniako Pista Txa- 
pelketan bi urrezko domina eta zilarrezko 
beste bat ekarri zituen Ekaitzek auzora. 500 
eta 200 metroko lasterketetan lortu zituen 
urreak Ekaitzek eta 1000metrokoan zilarra. 
Tenporada amaiera polita izan du Donosti 
Kayakeko arraunlariak eta orain olinpiar jo- 
koetarako marka lortu asmotan dabil. 

KLUBAK IZAN ZUEN 14. LEHENDAKA- 
RIA IZAN ZEN 

hartu zuen egunetik. 

PERIKO MATXAINI AGURRA 

Txirrindularitzaren irudi garrantzitsuenetako 
batek 80 urterekin jaso zuen heriotzaren deia 
azaroaren 23an. Txirrindulari  aparta  izan zen 
eta  pedalak emateari uztean, Fagor taldearen 
zuzendari postua hartu zuen,  non  Luis  Ocaña, 
Txomin Perurena,  Luis  Otaño  eta goi mailako 
beste hainbat txirrindulari zuzentzeko aukera 
izan zuen. 

Euken Sesé enpresak  594 eguzki plaka ezar- 
tzeko diru laguntzak eman ditu. Plaka hauek 
Belartzako "Centro Municipal de Empresas 
de Insercion Social de Belartza" eraikuntzan 
ezarri dira eta emaitza paregabeak eman 
ditu, izan ere, urtero 80 tonelada CO 2  airera- 
tzea ekidin du. 

IGOR SASOIKO 

Beste behin ere Igor 
Gabilondo añorga- 
tarrak Euskal Herriko 
selekzioarekin joka- 
tu zuen gabonetako 
ohiko partida. San 
Mamesen neurtu 
zituzten 	indarrak 
Euskaldunek eta Ca- 
talunyarrek. Gabilondok bi urte daramatza 
Athleticen eta  titular postuan aritu  da gehie- 
netan, maila ona eskainiz eta bere ezker polit 
horrekin erdiraketa paregabeak jarriz eta gol 
baliotsuak sartuz. 

Abenduaren 	6an 
utzi  gintuen, 80 
urteko 	bizitzaren 
ondoren.  José  Mi- 
guel Rezola Avecilla 
Añorga 	K.K.E.ren 
14. 	lehendakaria 
izan zen eta urte 
askoz  bete  zuen 
kargu hau, lehen- 
dakaritzaren 	bide 
horretan testigantza 

I] 



YOGA AÑORGA ETA AÑORGA TXIKIN  

Beste ekimen bat sortu da auzoan. Aurten- 
go ikasturtean yoga ikastaroa jarri da abian 
Añorgan. Yoga egunak bi dira, asteartea eta 
osteguna eta 40 bat lagun inguru dira ba- 
tzuetan Añorga Txikiko eskola zaharrera  eta 
besteetan Añorgako Kultur Etxera hurbiltzen 
direnak. 

ITSASBIDAI BATEN ZOZKETA  
AÑORGA KKE-REN ESKUTIK  

Añorga KKE-k itsasbidai zoragarri bat zozke- 
tatu berri  du aurtengoan. Klubak horrelako 
zozketa bat antolatzen duen lehen aldia  da 
hau eta saritua futboleko bigarren taldeko 
entrenatzailea izan da, Imano' ldiakez hain 
zuzen ere. Biletea ez saltzeko bezain rralfe- 
rrarr izan zen eta izan zuen saria alferkeria 
horrek! 

ANORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA 
 

7,1 !
'•x 4.33837 91 Jdazkan'lnúpanorgaRhe.org  

MEDITERRANEOAN ZEHAR BIDAIA BATEN ZOZKETA  SORTEO DE UN CRUCERO POR EL MEDITERRANEO 
 

Zenbaki sariduna, Apirilaren 18ko ONCEko zozketaren 
 azkeneko lau zenbakiekin bat datorrena izango da.  

Trmc earbvnaaelu rnóaaada.EeZUoxo¿Mab)i  ho dilapidaren t5ean  Irna salsa. en 15a Meto Item homo  Eema•mb .arta)  

KOLDO MITXELENA  

Koldo Mitxelena Literatur Lehiaketan,  izan  
da añorgatarrik aurtengoan ere. Amassorrain  
ikastolan ikasitako Ane Labakak adibidez sari  
nagusia lortu zuen bere kategorian idatzi zi- 
tuen bertso paperak direla  eta. Aurrekoaren  

ahizpa den Maddi Labaka ere saritua izan  
zen bere mailan, bertso paperetan. Azkenik,  

Kepa Matxainek idatzitako ipuinak ere izan  
zuen saria eta gazte honek erakutsi digu,  
bertso paperetan ez ezik (Joan den urteetan  

irabazle izandakoa), literaturan orokorrean  

dela trebea. Zorionak zuei.  

50 AÑOS DEL SANSE  

El día  15 de septiembre,  se cumplieron 50  
años del primer partido oficial que jugó el  

"SANSE" (segundo equipo de la Real Soci- 
edad). Han sido muchos los añorgatarras y  

jugadores del Añorga K.K.E. que han forma- 
do parte de su historia y sería complicado  

nombrarlos a  todos en  este  espacio.  

Jugadores como los lgoa , los Bakero, los Gabi- 
londo, Illarramendi, Azkarate, Usandizazaga,  

Soroa, así un largo etc. También delegados  

como Periko Urdangarín, Tomás Marañón, y  

como no, el entrenador. Debemos destacar  

por  encima de todos a Javier Expósito, qui- 
en durante  20  años fue el artífice de preparar  

a las grandes figuras que luego jugaron en la  

Real Sociedad.  

NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN  

El pasado día 24 de mayo, celebraron juntos  

la primera comunión los  niños  de la parroquia  
de Añorga y Añorga -txiki:  

lzaro Gabantxo, Mauricio Contreras, Iñigo- 
Sanz, Uxue Anabitarte,Nahia  Leonet,  
Irantzu !libar  

zbk:u: 109465 
 --__^  

LAGUNTZA  
1,00 €  

" albiste izan da  
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Cementos Rezola 
7 

Añorgatar guztioi 
festa alaitsuak 
opa dizkizuegu. 

Se une complacida 
a la alegría de todos 
los añorgatarras en 
nuestras fiestas patronales. 

Sociedad Financiera y Minera, S.A. 

Administración 
Avda. de  Marga,  36 
Apdos. 29 y 1388 
20080 San Sebastián 
Tel. (943) 36 20 40 
Fax (943) 37 08 39 

Comercial 
Añorga: 
Tel. (943) 36 12 87 
Fax (943) 37 17 08 
Arrigorriaga: 
Tel. (94) 671 13 1 1 
Fax (94) 671 05 55 
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